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подібності, які засновані на їхній спорідненості (близькості за походженням) та спілкуванні 

(контактах).  

Щодня в Україні та й в усьому світі порівняльне мовознавство і літературознавство 

(компаративістика) набуває більшого значення та стає невід’ємною частиною гуманітарних 

досліджень.  
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Переклад є засобом культурного осмислення світу, розширення колективної пам'яті 

людства та відіграє важливу роль у сучасній літературі.  

Переклад художніх творів є найбільш складним. Художній переклад – це завжди 

взаємодія і взаємовплив культур, до яких належить текст оригіналу й текст перекладу. Цей 

вплив не можна звести тільки до мовної взаємодії, він охоплює всі сторони життя, 

відображені в художньому творі, особливий національний колорит, своєрідність 

оригінального твору [2]. 

 Перекладна література – найбільш адаптований набуток чужих культур завдяки 

особливому матеріалу цього мистецтва – мові. Картина (модель) світу оригінального твору 

накладається на картину (модель) світу інших культур [1]. 

Першим етапом процесу перекладу є сприйняття тексту, що містить у собі складний 

процес розумової діяльності, процес аналізу та синтезу інформації. «Це не тільки повне 

розуміння оригінального тексту, а й відчуття його образного та емоціонального впливу» [2]. 

Другим етапом є відтворення тексту іншою мовою, що є також складним процесом аналізу 

та синтезу, який відбувається у свідомості перекладача.  

Під час письмового перекладу «перекладач може користуватися прямими міжмовними 

трансформаціями чи вільно інтерпретувати текст оригіналу» [3].. Вибір того чи іншого 

засобу перекладу залежить від функціонального стилю, до якого належить текст оригіналу, 

адже будь-яка мова характеризується стилістичною диференціацією, кожен стиль має певні 

жанри, які характеризуються  лексичними та граматичними особливостями.  

Отже, тексти визначають підхід та вимоги до перекладу, впливають на вибір засобів і 

визначення рівня еквівалентності перекладу оригіналу. Критерії точності перекладу є 

предметом постійних дискусій. Буквальний переклад, навіть зі споріднених мов, практично 

неможливий, а дослівне калькування фразеологізмів призводить до комічних ефектів. 

Вільний переклад використовує образні засоби, невластиві першотворові, з метою 

відтворити  визначальні змістові особливостями [3].  

Багато дослідників пропонують оцінювати переклади за критеріями «точність» і 

«вірогідність». Вірогідність – це художність, якість. Точність – збереження обсягу, форми 

тощо [4]..   
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Отже, мистецтво перекладу було й залишається важливим посередником у взаємодії 

культур. Найважливішим у перекладі є поєднання  граматичних норм та лексико-

стилістичних особливостей оригіналу зі збереженням емоційно-експресивної та естетичної 

цінності оригіналу.  
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Останнім часом проблема цінностей і ціннісних орієнтацій набула особливої 

актуальності. Ці поняття є об’єктом дослідження таких наук, як: філософія, психологія, 

соціологія, – що говорить про їхню складність та багатоплановість. 

Перш за все, цінність – це те, що почуття людини диктує признати важливим понад 

усе, і до чого можна прагнути, ставитися з повагою та визнанням. Існують такі 

властивості цінностей: 

 Суб’єктивність (одна людина може не вважати цінності іншої правильними); 

 Пріоритетність індивідуальних цінностей над суспільними 

 Цінність – результат діяльності індивіда. 

Саме ціннісні орієнтації – це певна сукупність ієрархічно пов’язаних між собою 

цінностей, які задають спрямованості людському життю. В ході історичного розвитку 

сформувався цілий ряд механізмів, за допомогою яких здійснюється передача цінностей: 

сім’я, церква, мистецтво, література, культура. 

Ціннісні орієнтації формуються в процесі засвоєння людиною певного соціального 

досвіду. Тому вчені поділили їх на певні категорії: 

 Інтелектуально-освітні; 

 Культурні 

 Політичні. 

Інтелектуально-освітні цінності необхідно розглядати в розрізі розумового, творчого 

потенціалу, який, нажаль, значно знизився за останні роки. Цей феномен вчені пов’язують, 

насамперед, з погіршенням фізичного та психічного здоров’я молодого покоління. 

В культурних цінностях молоді спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і 

деморалізації соціокультурних цінностей. В них переважають споживацькі орієнтації. 

Політичні цінності. Аналіз стану політичних вподобань молоді дає можливість 

стверджувати, що вони в достатній мірі різнопланові. 
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