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Лінгвокраїнознавчі матеріали сприяють більш усвідомленому вивченню
іноземної  мови,  саме  соціокультурний  компонент  є  певним  стимулом
підвищення мотивації в навчальному процесі вищої школи.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ
УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Ковальчук Н.М.  (Харків)

Усний послідовний переклад (УПП) розглядаємо як переклад виступу
мовця в паузах, які останній робить час від часу (практикується й переклад
усієї доповіді одразу після її виголошення). Класичним прикладом ситуації
застосування УПП є переклад доповідей на конференції.

Необхідною  умовою формування  умінь,  на  яких  ґрунтується УПП,
є формування та подальше удосконалення навичок, які  інтегровані  в ці
уміння, і процес набуття яких є невід’ємною частиною навчання УПП.

До група навичок, яка є спільною для всіх видів УП, відноситься навичка
сегментування ТО для виділення одиниць орієнтування в ньому. В УПП
одиницею орієнтування для запису зазвичай обирається синтагма. Навички
імовірнісного прогнозування (прогнозує появу найбільш вірогідних лексем
та  синтаксичних  структур),  та  контекстуальної  здогадки  (встановлює
значення  лексичних  одиниць  за  контекстом)  сприяють  адекватному
розумінню ТО навіть при наявності в ньому лексичних одиниць, зміст яких
може здатися невідомим.

Важливими є й навички запам’ятовування, оскільки при УПП перекладач
має утримувати у свідомості значні фрагменти ТО, а також структури, обрані
ним  для  перекладу  різних  сегментів  ТО,  які  потрібно  узгодити  на
синтаксичному рівні [3].

Особливими для УПП є навичка міжсеміотичного переключення, яка
ґрунтується  не  лише  на  вербальній,  але  й  моторно-графічній  реакції
(переключення з природної мови на ідеографічне письмо і навпаки) [2].
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Навички  лексико-синтаксичного  варіювання  говоріння  у  поєднанні
із  застосуванням  ритміко-інтонаційних  та  інших просодичних  засобів
є важливими в ситуаціях ускладнень, коли необхідно швидко викликати
з ментального лексикону синонім певної лексичної одиниці або передати
її смисл шляхом описового перекладу  [3]. Сюди ж відносяться навички
лексико-синтаксичних  конверсій  на  рівні  словосполучень  та  речень,
антонімічні перетворення, синтаксичні інверсії, семантичні й граматичні
трансформації тощо.

Ефективність УПП, як і інших видів УП, особливо в галузевих сферах,
суттєвим чином залежить від ступеня сформованості так званих патернів
переносу (transfer patterns)  [12]), які тлумачяться як певна конфігурація
нервових зв’язків за відповідною структурою, що дозволяє розв’язувати нові
перекладацькі проблеми. Вони включають навички близького до умовно-
рефлекторного  володіння  принаймні  кількома  сотнями  найуживаніших
лексичних та фразеологічних відповідників за певними темами [1] та вільного
переходу від синтаксичних структур мови оригіналу (МО) до відповідних
структур мови перекладу (МП) [2].

Суттєвою для УПП, так само як і для інших видів УП, є навичка компресії
ТО, оскільки вона допомагає запобігти перевантаженню тексту перекладу
(ТП) й сприяє розвитку іншої навички – швидкісного перекладу.

Критичними  є  навички  зовнішнього  оформлення мовлення  (дикція,
інтонаційне оформлення, голосне говоріння тощо). До цієї ж групи відносяться
й навички плавного говоріння без невмотивованих пауз і повторів, а також
оформлення висловлення за допомогою ритміко-інтонаційних засобів [3].

Специфічними для УПП є навички синхронізації двох різноспрямованих
видів мовленнєвої діяльності на кожному його етапі – аудіювання й письма
при сприйманні ТО, та читання й говоріння під час породження ТП. Іншими
навичками, притаманними лише УПП, є здатність економно й раціонально
фіксувати на письмі головний зміст ТО у процесі його сприймання, навички
й  уміння  паралельного  озвучення перекладу  в  умовах  одноразовості
говоріння та зчитування переважно ідеографічних записів [2].
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