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У статті розглянуто питання компетенції редактора перекладу
в процесі міжкультурної комунікації. Виокремлено та
проаналізовано ключові види міжкультурної комунікації та
визначено роль редактора перекладу відносно опрацювання
кожного із наведених видів.
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Постановка проблеми
В умовах постійного стрімко
го розвитку зв’язків із Євро
пейським Союзом, інтеграції Ук
раїни у світову спільноту на всіх
рівнях суспільного, наукового,
культурного життя виникає по
треба у поглиблені підготовки
фахівців у галузі видавничої
справи та редагування від
повідно до умов культурного та
інформаційного комунікаційних
процесів. На особливу увагу за
слуговує підготовка фахівців у
галузі редагування перекладу,
адже переклад — невід’ємна
складова процесу міжкультурної
комунікації, без якого неможли
вий подальший розвиток держа
ви вцілому та окремих галузей
знань України. Об’єктом дослід
ження є робота фахівця у галузі
видавничої справи та редагу
вання в міжкультурному про
сторі. Предмет дослідження —
роль редактора перекладу під
час обміну інформацією між
різнокультурними носіями. Се

ред методів дослідження вико
ристано як загальнонаукові, так і
спеціальні. З арсеналу загаль
нонаукових методів використа
но дедукцію, індукцію, аналіз,
синтез, узагальнення, система
тизацію та класифікацію. З ме
тою вивчення об’єкта дослід
ження як сукупності елементів,
що утворюють систему, задіяно
метод системного аналізу.
Аналіз попередніх
досліджень
Початок
дослідженням
міжкультурної комунікації було
покладено у роботах Е. Холла в
середині ХХ століття та Е Хірша,
проте за останніми роками
проблематика вивчення ко
мунікаційних
процесів
та
зв’язків між різними культурами
суттєво змінилась. Створення
Європейського Союзу відкрило
кордони для вільного пересу
вання людей, капіталів, товарів,
а, отже, і культурних традицій,
що викликало нову постановку
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проблеми спілкування носіїв
різних культур. Відділення
міжкультурної комунікації у ок
рему наукову школу відбулось
на межі 70–80 років ХХ століття,
коли почали існувати спеціа
лізовані відділення на базі
провідних європейських вишів
(у Мюнхені, Йені, Лондоні,
Берліні тощо). Маршалл Маклю
ен у працях «Галактика Гутен
берга» (1962) та «Розуміння за
собів
масової
інформації»
(1964) для визначення нової
комунікаційної, а згодом і куль
турної ситуації у світі вперше
запропонував термін «всесвітнє
глобальне село», проте з часом
цей термін трансформувався
для використання у процесі
опрацювання Інтернеттехно
логій та визначення у мере
жевій комунікації специфіки
обміну інформацією, коли для
співрозмовників відсутні про
сторові та часові обмеження,
відбувається наближення куль
тур, світоглядів, традицій,
цінностей та здобутків [1]. По
дальший розвиток вивчення
міжкультурної комунікації набув
у роботах Я. Кім, Є. Верещагіна,
М. Костомарова, В. Телії тощо.
Питанням редагування пере
кладу присвятили свої дос
лідження
М.
Зарицький,
В. Коптілов, Н. Галь, С. Власов,
С. Флорін, проте дослідження
редагування перекладу в сис
темі
міжкультурного
ко
мунікаційного процесу в Україні
і досі відсутні.
Мета роботи
За мету взято виокремлення
ключових настанов для фахівців
видавничої справи та редагу
вання у системі міжкультурної
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комунікації. Мета передбачає
вирішення таких завдань:
— визначення складових
міжкультурної комунікації для
редактора перекладу;
— виокремлення елементів
міжкультурної компетенції для
редактора перекладу.
Результати проведених
досліджень
На даному етапі розвитку на
уки про міжкультурні зв’язки
існує кілька класифікацій ко
мунікаційних процесів.
Розглянемо пряму та непря
му міжкультурну комунікацію
[2]. При прямій комунікації
інформація адресована ре
ципієнту безпосередньо від
продуцента повідомлення і мо
же здійснюватись як в усній, так
і в письмовій формі. За умов ви
користання усної форми дося
гається більший комунікаційний
вплив, адже це дозволяє
задіяти як вербальні, так і не
вербальні елементи. Під час та
кого обміну інформацією між
носіями різних культурних тра
дицій обов’язковою умовою є
володіння одним із них мовою,
яка є рідною для іншого або ж
обрання для спілкування мови,
якою володіють реципієнт та
продуцент. За умов використан
ня письмової прямої міжкуль
турної комунікації на перший
план виходить створення адек
ватного вторинного тексту, про
те за умов використання усного
варіанту допоміжними стають
невербальні компоненти —
міміка, жести, тональність голо
су тощо [3]. Використання не
вербальних компонентів може
розцінюватись як позитивне,
так і як негативне явище,

оскільки незнання реципієнтом
особливостей невербального
спілкування, притаманних куль
турі того чи іншого етносу, може
призвести до викривлення
сприйняття інформації та її по
дальшого опрацювання.
При непрямій міжкультурній
комунікації, яка має майже зав
жди
однобічний
характер,
носіями стають твори літерату
ри, мистецтва, телевізійні та
радіотвори, онлайн публікації,
витвори кіномистецтва тощо.
Цей вид комунікації вимагає
безпосередньої участі редакто
ра перекладу, адже комуні
каційний процес відбувається
не одночасно, а послідовно і за
умов або знання реципієнтом
мови, якою створений оригіна
льний текст, або із залученням
перекладача, який на першому
етапі виступає як реципієнт вто
ринного повідомлення, а зго
дом — як продуцент переклад
ного тексту. В процесі створен
ня перекладного тексту пере
кладач за браком знань або із
залученням інших об’єктивних
та суб’єктивних факторів (осо
бисте ставлення до тексту
оригіналу, стилістичні особли
вості викладу перекладного тек
сту тощо) може припускатись
помилок, що будуть впливати на
подальше сприйняття тексту
друготвору реципієнтом і мо
жуть призвести до катаст
рофічних наслідків, якщо йдеть
ся про, наприклад, медичні тек
сти, інформація із яких буде за
стосовуватись майбутніми ліка
рями в процесі лікування того чи
іншого захворювання.
Опосередкований та безпо
середній види міжкультурної ко
мунікації вирізняються на

явністю та відсутністю посеред
ника. Таким посередником мо
же бути як людина, так і
технічний засіб. Опосередкова
на технічними засобами ко
мунікація може залишатись пря
мою (наприклад, за допомогою
телефонного зв’язку, засобів
інтернету тощо), проте за таких
умов виключене використання
невербальних
засобів
ко
мунікації, які наявні за умов без
посереднього контакту між
учасниками
комунікаційного
процесу. При опосередковано
му виді міжкультурної ко
мунікації за допомогою іншої
людини чи технічного засобу
участь редактора перекладу та
кож надзвичайна важлива, адже
саме від нього буде залежати
якість одержаного повідомлен
ня. Як було зазначено вище, за
умов використання переклада
ча
для
здійснення
ко
мунікаційного процесу, редак
тор перекладу має виступати
дослідником та критиком одер
жаного повідомлення, визнача
ти, наскільки воно відповідає
тексту оригіналу на змістово
формальному рівні й передає
індивідуальноавторський зміст.
При використанні технічних за
собів ця роль буде змінюватись
залежно від того, який саме
засіб застосований. Наприклад,
при використанні синхронного
перекладу за допомогою мікро
фонів та навушників, редактор
перекладу може втрутитись
тільки, коли повідомлення
дійсно викривлено настільки,
що повністю не відповідає за
змістом оригіналові. При вико
ристанні машинного перекладу
до
обов’язків
редактора
додається пошук відповідників,
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добір аналогів для сталих сло
восполучень,
розкодування
одиниць, не властивих культурні
того етносу, який послуго
вується мовою перекладу — ре
алій, каламбурів, специфічних
власних назв, назв на позначен
ня певних традицій тощо. За
умов використання засобів
інтернету в межах мережевої
комунікації
(спілкування
у
соціальних мережах, листуван
ня за допомогою електронної
пошти тощо) виникає потреба
ретельного аналізу акронімів у
тій чи іншій культурній традиції,
використання символів та об
разівсимволів інтернетспілку
вання на позначення тих чи
інших емоцій, які є своєрідними
графічними носіями невербаль
них елементів у вербальній
письмовій мові й почали вико
ристовуватись із широким роз
витком
мережевих
ко
мунікаційних зв’язків. На сьо
годні обмін інформацією за ви
користанням інтернету вийшов
на ключові позиції, тому нехту
вання використанням «смайлів»
для стилізації, емоційності, пе
редання модальності того чи
іншого повідомлення не можна
ані перекладачеві, ані редакто
рові перекладу під час подаль
шого опрацювання тексту [4].
Виділяють такі складові час
тини міжкультурної комунікації:
— Афективні елементи — ем
патія та толерантність як базис
для міжкультурних зв’язків та
обміну інформацією. Толерант
не ставлення до іншої культури,
навіть якщо її традиції карди
нально відрізняються від звич
них
для
реципієнта
—
невід’ємна складова успішного
інтеграційного процесу.

— Когнітивні елементи —
культурноспецифічні знання,
які є основною для адекватного
розуміння комунікаційної по
ведінки представників іншої
культури, запобігають непоро
зумінню та зміні власної ко
мунікаційної поведінки під час
інтерактивного спілкування. Такі
знання допомагають швидко
зорієнтуватись та зрозуміти
продуцента повідомлення.
— Процесуальні елементи —
стратегії, які задіюються під час
міжкультурних контактів. Серед
них виділяють такі, що направ
лені на успішний комунікаційний
процес, виклик у учасників ко
мунікації потреби до спілкуван
ня, пошук спільних культурних
елементів, готовність до поро
зуміння та виокремлення си
гналів непорозуміння, викорис
тання досвіду інших контактів
тощо та стратегії, які направлені
на поповнення та розширення
набутих знань про культурні
складові партнера по ко
мунікації. Процесуальні елемен
ти можна розглядати як найваж
ливіші у роботі редактора пере
кладу. Саме за умов його участі
у комунікаційному процесі та за
стосування ним обраної стра
тегії полегшується обмін знан
нями між реципієнтом та проду
центом повідомлення, укріплю
ються міжкультурні зв’язки, а
для самого редактора перекла
ду надзвичайно важливою стає
стратегія поповнення набутих
знань про ту чи іншу культуру
для полегшення подальшого
процесу обміну інформацією
між представниками тієї культу
ри, яку вивчає редактор пере
кладу, та тієї, носієм якої є він
сам.

На основі наведених груп
елементів можна виокремити
шляхи формування міжкультур
ної компетенції для редактора
перекладу:
— Розвиток властивостей та
можливостей для рефлектуван
ня власної та іншомовної куль
турної традиції, що дозволяє
створити підґрунтя для толе
рантного ставлення до іншої
культури і забезпечити зв’язки
між різнокультурними проду
центом та реципієнтом повідом
лення.
— Постійне поповнення
знань про іншомовну культуру
для глибинного розуміння діах
ронічних
та
синхронічних
зв’язків між власною культур
ною традицією та традиціями
інших культур. Лише за умов
постійного поповнення знань
про культурні традиції іншого
етносу можливе створення
повідомлення без викривлень й
перевірка створеного перекла
дачем інформаційного продук
ту. Культурні традиції постійно
оновлюються і поповнюються із
зміною соціального середови
ща, розвитком науки і техніки,
насиченням новими творами
мистецьких пластів, і такий не
впинний розвиток підштовхує
учасників комунікації до пос
тійного розширення набутих
знань.
— Отримання знань про умо
ви соціалізації та інкультурації у
власній та чужій культурі, про
соціокультурні
форми
взаємодії, які притаманні обом
культурам.
— Всебічне опрацювання на
явних джерел інформації для
поповнення не лише знань про
традиції чужомовної культури, а

й для розуміння процесів, які
відбуваються у світі та вплива
ють на всіх учасників загаль
носвітового
комунікаційного
процесу із похибкою на ро
зуміння різних ситуацій пред
ставниками різних культур
відповідно до соціальних, мис
тецьких, мовних, релігійних то
що традицій.
— Розширення словесно
мовного тезауруса — не
від’ємна складова роботи ре
дактора перекладу, оскільки
постійний розвиток мови ре
ципієнта вимагає послуговува
тись певними мовними знаками
під час створення адекватного
тексту друготвору, а розвиток
мови продуцента повідомлен
ня, поява нових значень у вже
наявних у мові слів, запозичен
ня з інших мов, творення не
ологізмів та поява архаїзмів
впливають на подальше сприй
няття повідомлення і можуть
викликати викривлення під час
обміну інформацією між різно
культурними учасниками ко
мунікації.
Висновки
Світовий досвід дозволяє
зробити висновок, що най
успішніша стратегія для дося
гнення якнайбільшого поро
зуміння між представниками
різних культур — це інтеграція із
збереженням власної культур
ної ідентичності під час аб
сорбції знань іншої культури. На
думку німецького культуролога
Г. Ауернхаймера, освіту фахівця
у галузі міжкультурної кому
нікації варто розпочинати з на
правленого самоаналізу та са
морефлексії. На початковій
стадії має виховуватись го
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товність визнавати та розріз
няти різницю між людьми, яка
поступово має розвинутись у
міжкультурне взаєморозуміння
та діалог [5]. Саме тому для
фахівців у галузі видавничої
справи та редагування, а са
ме — у майбутніх редакторів пе

рекладу необхідною складовою
для професійного розвитку стає
розуміння та виховання сприй
няття мультикультурної суміс
ності як необхідної умови для
подальшого всебічного роз
витку окремої людини і нації в
цілому.
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В статье рассмотрены вопросы компетенции редактора
перевода в процессе межкультурной коммуникации. Выде;
лены и проанализированы ключевые виды межкультурной
коммуникации и обозначена роль редактора перевода
относительно обработки каждого из видов.
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