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найчастіше
застосовують
переклад-пояснення
переносного значення фразеологізму, що, власне,
являє
собою
трансформації
сталого
словосполучення.
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А. Ю. ДАНІЛЕНКО
МОВНА О СО БИ СТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Розглянуто різні підходи до визначення змісту поняття «мовна особистість» та розкрито напрямки дослідження феномену мовної
особистості на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки. Зазначається, що серед чинників, які грають провідну роль у процесі
формування особистості, основними є культурний простір, мова, соціальний статус, приналежність людини до певної статі. Проаналізовано
особливості мовної особистості перекладача як чинника впливу на точність відтворення в перекладі рис оригінального твору. Зазначається,
що сьогодні мовна особистість перекладача, який слугує посередником між культурами, досліджується в межах різних аспектів, серед яких
важливе місце займає аспект ґендерної приналежності особистості. Висвітлено питання виникнення терміну “ґендер” для позначення нових
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стратегій світового регулювання cоціо-статевих відносин у суспільних науках та започаткування ґендерних досліджень. Зазначається, що
суспільні зміни зумовлені різноманітними факторами, серед яких суспільні рухи, науково-технічний прогрес, розвиток комунікацій, зміна
ролей та соціальних можливостей чоловіків та жінок. Здійснено огляд існуючих досліджень, що стосуються проблеми ґендера у мов і.
Розглянуто феномен ґендерних стереотипів, його вплив на перекладацьку діяльність. Здійснено огляд сучасних підходів до проблеми
ґендера в лінгвістиці, надано характеристики основних напрямків та підходів у рамках лінґвістичних досліджень ґендерної пробл ематики,
серед яких вивчення питання презентації статей в мові, відмінності між чоловічим та жіночим мовленням. Зазначаєтьс я, що гендерні
фактори знаходять своє відображення в текстах перекладу, що дає змогу досліднику аналізувати особливості їх прояву та ту роль , яку вони
відіграють при виборі конкретних засобів перекладу.
Ключові слова: мовна особистість, перекладацька діяльність, мовна поведінка, ґендер, ґендерна лінгвістика, ґендерний аспект
перекладу.

А. Ю. ДАНИЛЕНКО
ЯЗЫКО В АЯ ЛИ ЧН О СТЬ П ЕР ЕВО ДЧИ КА : ГЕН ДЕРН ЫЙ АСП ЕКТ
Рассмотрены различные подходы к определению содержания понятия «языковая личность» и раскрыты направления исследования
феномена языковой личности на современном этапе развития лингвистической науки. Отмечается, что среди факторов, которые играю т
ведущую роль в процессе формирование личности, основными являются культурное пространство, язык, социальный статус,
принадлежность человека к определенному полу. Проанализированы особенности языковой личности переводчика как фактор влияния на
точность воспроизведения в переводе черт оригинального произведения. Отмечается, что сегодня языковая личность переводчика, который
служит посредником между культурами, исследуется в рамках разных аспектов, среди которых важное место занимает аспект гендерно й
принадлежности личности. Освещены вопросы возникновения термина «гендер» для обозначения новых стратегий мирового регулирования
социальных отношений в общественных науках и начала гендерных исследований. Отмечается, что общественные изменения обусловлены
разнообразными факторами, среди которых общественные движения, научно-технический прогресс, развитие коммуникаций, изменение
ролей и социальных возможностей мужчин и женщин. Осуществлен обзор существующих исследований, связанных с проблемой гендера в
языке. Рассмотрен феномен гендерных стереотипов, его влияние на переводческую деятельность. Осуществлен обзор современных
подходов к проблеме гендера в лингвистике. Охарактеризованы основные направления и подходы в рамках лингвистических исследований
гендерной проблематики, среди которых изучение вопроса презентации полов в языке, различия между мужской и женской речью.
Отмечается, что гендерные факторы находят свое отражение в текстах перевода, что дает возможность исследователю анализировать
особенности их проявления и ту роль, которую они играют при выборе конкретных средств перевода.
Ключевые слова: языковая личность, переводческая деятельность, речевое поведение, гендер, гендерная лингвистика, гендерный
аспект перевода.

A. DANILENKO
LING UISTI C IDENT ITY O F A TRANSLATO R: G E NDER ASP ECT
Various approaches to defining the “linguistic identity” concept are considered and areas of research on the phenomenon of the linguistic identity at
the current stage of scientific development are revealed. It is noted that among the factors that play a key role in the proc ess of development of the
personal identity the main are culture, language, social status and belonging to a particular gender. The peculiarities of the linguistic identity of a
translator as a factor of influence on the accuracy of reproduction of the original features in the translation are analyzed. It is noted that today the
linguistic identity of a translator, who acts as a mediator between cultures, is explored in various aspects, among which of particular importance is the
gender aspect. The emergence of the term “gender”, which is used to highlight new strategies for the global regulation of social gender relations in the
social sciences is described. It is noted that social changes are caused by various factors, including social movements, scie ntific and technological
progress, development of communication means, changing roles and social capabilities of men and women. Various researches on gender issues have
been reviewed. The phenomenon of gender stereotypes and its impact on translation is considered. A review of modern approaches to the problem of
gender in linguistics is carried out. The main directions and approaches within the framework of linguistic studies of gender issues, including the study
of the presentation of gender in the language and the differences between male and female speech are characterized. It is noted that gender factors are
reflected in the texts of the translation, which allows the researcher to analyze the features of their manifestation and the role that they play in choosing
specific means of translation.
Keywords: linguistic identity, translation process, verbal behavior, gender, gender linguistics, gender aspect of translation.

Постановка проблеми. Однією з характерних
тенденцій сучасного етапу розвитку лінгвістики та
перекладознавства є увага до проблеми особистості
перекладача та тих індивідуальних рис, що впливають
на вибір засобів передачі оригінального тексту. Так,
саме індивідуальні риси виходять на перший план як
такі, що відіграють провідну роль у процесі
відтворення, «перестворення» тексту. Особистість
перекладача має істотний вплив на кінцевий результат
перекладу. Читач отримує текст, що пройшов крізь
призму особистості перекладача, завданням якого є не
тільки вірно зрозуміти текст, а й адекватно передати
специфіку оригіналу. Актуальність дослідження
особливостей мовної особистості перекладача, таким
чином, обумовлюється необхідністю застосування
комплексного підходу до аналізу процесу та
результату перекладу задля досягнення більш
глибокого розуміння того, які чинники та як саме
впливають на процес перекладу.
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Аналіз основних досягнень і літератури.
Проблематика мовної особистості перекладача та
впливу її окремих аспектів, зокрема ґендерного, на
результат перекладу викликає інтерес як вітчизняних,
так і західних науковців, серед яких М. Іваницька,
Н. Гоца, О. Горошко, А. Кириліна, А. Федюнін,
А. Томілова, О. Паненко, Л. Кушніна, Ю. Кулікова,
Т. Киштимова,
В. Скрябіна,
В. Горбань,
О. Побережна, В. Потапов, Д. Таннен (Deborah
Tannen), Дж. Т. Вуд (Julia T. Wood), Д. Спендер (Dale
Spender) та ін.
Виклад основного матеріалу. Тенденція
лінгвістичних наук до вивчення соціальних умов
процесу комунікації зумовлює ріст зацікавленості
науковців у дослідженні різних аспектів, що
впливають на мовну поведінку людей. Мова займає
провідне місце в процесі формування особистості.
Разом з мовою особа засвоює базові культурні норми
та моделі поведінки, прийняті в даному суспільстві.
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Так, національна та культурна специфіка процесу
спілкування
певною
мовою
знаходять
своє
відображення у понятті «мовна особистість».
Вважається, що термін «мовна особистість» ввів
В. В. Виноградов, хоча уявлення про індивідуальний
характер володіння мовою зародилися ще у XVIII-XIX
столітті в працях В. Фон Гумбольдта, І. Гердера та
отримали розвиток в працях Л. Вайсгербера, І.
Бодуена де Куртене, К. Фосслера та ін. Наукове
визначення терміну «мовна особистість» було надано
в 1980-х роках в роботах Г. Богіна та Ю. Караулова.
Ю. Кулікова наголошує, що Г. Богін створив модель
мовної особистості, а Ю. Караулов ввів поняття
мовної особистості в науковий обіг [1, с. 84].
В статті «Мовна особистість як актуальний
об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці»
О. Гриджук аналізує варіанти трактування терміну
«мовна особистість» серед українських науковців.
Так, авторка наводить різні визначення поняття, серед
яких визначення «Короткого тлумачного словника
лінгвістичних термінів»: «Мовна особистість –
поєднання в особі мовця його мовної компетенції,
прагнення до творчого самовираження, вільного,
автоматичного
здійснення
різнобічної
мовної
діяльності. Мовна особистість свідомо ставиться до
своєї мовної практики, несе в собі відбиток суспільносоціального, територіального середовища, традицій
виховання в національній культурі» [2, с. 95];
визначення, сформульоване Ф. Бацевичем: «Мовна
особистість – індивід, який володіє сукупністю
здатностей і характеристик, які зумовлюють
створення й сприйняття ним текстів, що вирізняються
рівнем структурно-мовної складності та глибиною й
точністю відображення дійсності» [3, с. 212];
визначення за Є. Боринштейном, згідно до якого
мовна
особистість
–
це
«особистість,
охарактеризована з боку впливу засвоєної нею мовної
культури на її особистісні якості та соціальнокультурну ефективність її діяльності як суб’єкта
суспільних відносин» [4, с. 66]; визначення
Л. Струганець: «мовна особистість – мовець, який
досконало знає мову, усвідомлено творчо володіє нею,
сприймає мову в контексті національної культури як
духовну серцевину її, користується мовою як
органічним засобом самотворення, самоствердження і
самовираження, розвитку своїх інтелектуальних та
емоційно-вольових можливостей та як засобом
соціалізації особи в даному суспільстві [5, с. 38] та ін.
[6, с. 24].
Мовна особистість розглядається з соціальних,
філософських, психологічних, культурологічних та
інших точок зору. П. Романченко пише, що сьогодні
«досліджують
мовну
особистість
інтелігента,
аристократа, філософа, ученого, підприємця, адвоката,
сноба, учителя, перекладача, телеведучого, політика,
ламера, археолога тощо» [7]. Мовна особистість
перекладача сьогодні все частіше стає предметом
наукових досліджень. Однак М. Іваницька зазначає,
що «Лише невелика частина праць виходить за межі
вузьких питань передачі певних авторських засобів чи
міркувань
щодо
національної
ідентичності

перекладача» [8, с. 148]. Успішна перекладацька
діяльність зумовлена не лише глибокими знаннями
мови та культури, а й наявністю у перекладача певних
особистісних характеристик, серед яких висока
культура, такт, комунікабельність.
До недавнього часу переклад розглядався
здебільшого в межах філологічних дисциплін, зокрема
в теорії перекладу, літературознавстві, порівняльній
лінгвістиці. Але зацікавленість науки особистістю
людини, тим, як аспекти особистості знаходять прояв
в різних сферах людської діяльності, призвела до
вивчення впливу особистісного фактору на процес
перекладу. Зацікавленість у функціонуванні живої
мови, звернення лінгвістів до феномену людини,
мовної особистості, розширює коло проблем, які
потребують вирішення. Серед таких проблем важливе
місце
займає
питання
ґендерної
специфіки
перекладацької діяльності. Так, сьогодні мовна
особистість перекладача, який слугує посередником
між культурами, досліджується в межах різних
аспектів, серед яких і аспект ґендерної приналежності
особистості.
Процес перекладу полягає не лише у передачі
тексту однією мовою засобами іншої, а й в певній мірі
у створенні цього тексту заново. В процесі такого
створення на перше місце виходить мовна особистість
перекладача, до індивідуальних рис якої відносять й
ґендерні. Порівнюючи тексти перекладів, дослідники
виявляють ряд відмінностей між текстами за
авторством чоловіків та жінок. Ґендерний підхід
базується на концепції, згідно до якої провідну роль
відіграють культурне та соціальне значення
біологічних відмінностей між чоловіками та жінками.
Ґендерна картина світу, що полягає у відмінному
погляді на світ чоловіками та жінками, відбивається
зокрема в письмовому та усному мовленні. Ґендерний
підхід дозволяє інтерпретувати відмінності в
перекладах, зумовлені ґендерною приналежністю
перекладача. Це, в свою чергу, дає змогу
проаналізувати рівень відповідності тексту перекладу
тексту оригіналу з метою досягнення найбільшої
точності та відповідності, що сприяє й розвитку теорії
перекладу в цілому.
Як зазначається в «Основах теорії ґендеру», «Для
позначення нових стратегій світового регулювання
cоціо-статевих відносин у суспільних науках виник
термін “ґендер” та започаткувалися ґендерні
дослідження. Вони мали на меті аналізувати
відносини між жінкою та чоловіком, визначати їхні
характеристики через спільне й відмінне, розкривати
ролі статей, конструктів фемінності та маскулінності
тощо» [9, с. 10]. Зміни в усіх аспектах суспільного
життя сприяли впровадженню використання терміна
«ґендер»
для
позначення
усіх
суспільних
трансформацій, спричинених участю жінок та
чоловіків: «Ґендер став необхідним конструктом
реальних практичних перетворень у суспільних
відносинах, складовим базовим компонентом яких є
статус жінки та чоловіка» [9, с. 11]. Сьогодні у
найширшому розумінні «ґендер» визначають як
«змодельовану
суспільством
та
підтримувану
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соціальними інститутами систему цінностей, норм і
характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю
життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і
чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі
соціалізації, що насамперед визначається соціальним,
політичним, економічним і культурним контекстами
буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка
залежно від їх статі» [9, с. 11].
Ґендерна лінгвістика як напрям мовознавчих
досліджень виникла в 70-х роках XX століття. В
основі цього напряму було твердження, що «внаслідок
патріархального устрою суспільства мова відтворює
світ та уявлення про нього з чоловічої позиції,
представляючи чоловіка та все з ним пов’язане як
норму, а жінку та “жіноче” – як відхилення від неї»
[10, с. 455]. Основні питання, на які прагне дати
відповідь ґендерний підхід в мовознавстві, полягають
в тому, чи є відмінності у мовленні чоловіків та жінок
та яким чином відрізняється зображення чоловіків та
жінок в мові. Аналізуючи стан західних ґендерних
досліджень, О. Горошко говорить про три основні
дослідницькі підходи до ґендерної лінгвістики, які
вбачаються автором взаємодоповнюючими та такими,
що мають пояснювальну силу лише в разі їх
сукупного застосування. В центрі першого підходу
акцент зроблено на соціальній природі мови, цей
підхід спрямований на «виявлення тих мовних
відмінностей, які можна пояснити перерозподілом
соціальної влади в суспільстві» (тут і далі переклад
українською
А.Д.)
[11].
Другий
підхід
є
соціопсхолінгвістичним, в межах цього підходу
«“жіноча” та “чоловіча” мова науково редукується до
особливостей мовної поведінки статей» [11]. В межах
третього підходу акцент робиться на «когнітивному
аспекті відмінностей у мовній поведінці статей» [11].
Остання частина XX століття стала свідком
інтенсивного розвитку ґендерних досліджень в
лінгвістиці. А. Кириліна пов’язує це зі зміною
наукової парадигми в гуманітарних науках та
розвитком постмодерністської філософії. «Нове
розуміння процесів категоризації, відмова від
визнання
об’єктивної
істини,
зацікавленість
суб’єктивним, приватним життям людини, розвиток
нових теорій особистості, зокрема теорії соціального
конструктивізму, призвели до переоцінки наукових
принципів категорій етнічності, віку та статі, які
раніше інтерпретувалися в більшій мірі як біологічно
детерміновані. Наукові факти зумовили появу низки
наукових дисциплін, що зосередилися на вивченні
соціокультурного конструювання різних аспектів
соціальної ідентичності, в тому числі й статі» [12,
с. 111]. Застосування нового підходу в свою чергу
зумовило
необхідність
використання
нової
термінології. Термін «ґендер» мав наголосити той
факт, що відмінності між чоловіками та жінками
мають суспільно сконструйований характер.
Одним з напрямів ґендерних досліджень є
вивчення питання презентації статей в мові.
Феміністська лінгвістика привертає увагу до
неоднакової репрезентації чоловіків та жінок в мові:
так, чоловіки зображуються як головні та більш
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важливі по відношенню до жінок. «Дослідниці також
звернули увагу на те, що мова часто відбиває світ з
“чоловічої” позиції, і жінка часто залишається
“невидимою” в мові. А коли жінка стає “видимою”, це
робиться лише для того, щоб підкреслити її
залежність від чоловіка й другорядний статус. Це
явище дістало назву ґендерних упереджень,
андроцентризму або мовного сексизму» [10, с. 460].
Так, у повсякденному спілкуванні реалізуються та
закріплюються уявлення про ті відмінні риси жіночої
та чоловічої поведінки, які є нормою для даного
суспільства. Одним з прикладів такого закріплення
суспільного ставлення в український мові донедавна
було стереотипне уявлення про те, що жінки частіше
за чоловіків обіймають посаду вчителя, що знаходило
своє відображення у наявності «жіночого» варіанта
слова «вчитель», – «вчителька». В той же час, такі
слова на позначення професій як «директор» чи
«менеджер» донедавна мали стійку асоціацію з
«чоловічими» посадами. Однак зміни у новий редакції
«Українського правопису», затверджені урядом у
травні 2019 року, впроваджують використання в
український мові фемінітивів на зразок «директорка»,
«менеджерка» та ін. Такі зміни зумовлені
різноманітними факторами, серед яких суспільні рухи,
науково-технічний прогрес, розвиток комунікацій,
постійні суспільні зміни, такі як зміна ролей та
соціальних можливостей чоловіків та жінок [13]. Так,
якщо раніше жінки часто не мали змоги навчатися та
здобувати вищу освіту, сьогодні вони мають
можливість опановувати найрізноманітніші професії,
що призводить до логічного розширення словника
назв фахів та професій. Тут слід зазначити, що мова як
відбиває зміни, що відбуваються в суспільстві, так і
сприяє таким змінам, адже мовна репрезентація жінок
та чоловіків великою мірою впливає на формування
суспільного ставлення до представників обох статей.
Саме через мову індивід сприймає та формує уявлення
та ставлення до протилежної статі.
Сьогодні інтерес до вивчення ґендерних аспектів
мови й мовлення визначається не лише розквітом
феміністського руху, а й прагненням лінгвістики до
вивчення соціальних умов, за яких відбувається
комунікація, серед яких і людський чинник.
Дослідники зазначають, що «ґендерна проблематика в
мовознавстві розглядається в кількох аспектах: як
чоловік та жінка зображені в мові та чи є відмінності у
їхньому мовленні. У першому випадку ми маємо
справу переважно з мовою як системою, тоді як у
другому – з мовленням, мовленнєвою діяльністю, яка
є реалізацією мови на практиці» [10, с. 454].
Ґендерні особливості перекладу сьогодні все
більше привертають увагу дослідників. Будь-який
перекладач в своїй професійній діяльності стикається
з рядом проблем, серед яких і необхідність
відтворення стилю оригінального тексту, при цьому
не нехтуючи власним стилем, і адаптування тексту
перекладу до вимог іншомовного культурного
середовища з особливою картиною світу. Успішним
вважається такий переклад, що найбільш повно
відповідає оригінальному тексту. До уваги беруться як
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екстралінгвістичні фактори, так і лінгвістичні, серед
яких
максимальна
точність
відтворення
на
фонетичному,
ритмічному,
лексичному,
морфологічному та синтаксичному рівнях [14]. Поряд
з цим стверджується, що ґендерний фактор часто
відіграє вирішальну роль при виборі перекладачем
певних мовних засобів.
В. Горбань та О. Побережна вважають, що
переклад знаходиться під впливом ґендеру, а вибір
певних мовних засобів при перекладі зумовлений
відмінностями в будові головного мозку чоловіків та
жінок, внаслідок чого спостерігаються певні
психологічні особливості представників чоловічої та
жіночої статі та виникнення ґендерних стереотипів.
Так, авторки зазначають, що згідно до ґендерних
стереотипів, чоловічий тип комунікації є динамічним,
в той час як жіночий характеризується більшою
гнучкістю та схильністю до кооперативної бесіди. На
рівні лексики це знаходить своє відображення у
використанні жінками готових мовних кліше поряд з
гіперболізацією та підбором слів з відсутньою в
оригінальному тексті конотацією [14]. Ґендерні
стереотипи в значній мірі спрощують реальний стан
речей, однак, вони є закріпленими у суспільній
свідомості та мають тенденцію дуже повільно
змінюватися. Такі стереотипи мають певний вплив на
людей та знаходять свій прояв у мові.
А. Федюнін говорить про значні відмінності у
психологічних характеристиках чоловіків та жінок,
серед яких називають притаманні чоловікам риси
суперництва та індивідуалізму, та притаманні жінкам
експресивність та колективність. Наявність таких
психологічних відмінностей зумовлює різницю як у
соціальних аспектах життєдіяльності, особливостях
процесу комунікації, так і в сприйнятті та відтворенні
інформації, в тому числі й в процесі створення чи
перекладу тексту [15]. Дослідники особливостей
чоловічої та жіночої мовної діяльності стверджують,
що як між усним, так і між письмовим чоловічим та
жіночим мовленням існують певні відмінності,
наявність
яких
обумовлена
різноманітними
чинниками. Однак зазначається, що такі відмінності
спричинені не лише ґендерною приналежністю, а
цілою низкою факторів, що впливають на вибір
мовних засобів спілкування. Серед таких чинників
називають комунікативну ситуацію, різницю у
соціальному та професійному статусі, вікові
характеристики, етнічну приналежність тощо [16].
Наводиться аналіз досліджень, згідно до яких
чоловіки «розмовляють більше за жінок, бо мають
більше можливостей висловити власну думку,
зокрема, під час ділових зустрічей, переговорів.
Чоловіки перебивають жінок частіше, а також їм
краще за жінок вдається спрямовувати розмову в
бажаному
напрямку»
[10,
с. 459].
Також
стверджується, що «коли говорить чоловік, його
слухають уважніше як чоловіки, так і жінки, ніж
мовця-жінку» [10, с. 459]. Говорячи про комунікацію
всередині одностатевих груп, відзначають, що «жінки
розмовляють між собою більше, ніж чоловіки. Темою
розмов жінок і чоловіків стають різні речі: тоді як

чоловіки говорять переважно про роботу, спорт та
інші види спільної діяльності, жінки обговорюють
проблеми персонального характеру. Також жінки, на
відміну від чоловіків, менше говорять про себе,
розмови жінок динамічніші за чоловічі. Й хоча жінки
перебивають одна одну частіше, ніж чоловіки, це
робиться для того, щоб підтвердити згоду з поглядом
співрозмовниці, висловити співчуття або закінчити за
неї фразу, коли вона не може підібрати вдалого слова»
[10, с. 459].
Вказується, що відмінності між чоловічим та
жіночим мовленням зустрічаються у різних шарах
мови – у фонетичному, фонологічному, лексичному.
Дослідники впливу ґендерних аспектів мовної
особистості на переклад відмічають, що «жіночий»
словник є відносно меншим за чоловічий, в ньому
переважають лексичні одиниці, що є найбільш
розповсюдженими та часто вживаними. В свою чергу
«чоловічий» словник характеризують як такий, в
якому переважають неологізми, професіоналізмі та
архаїчні форми слів [15]. Аналізуючи жіноче та
чоловіче мовлення, дослідники говорять про такі
відмінності: більш часте використання жінками
зменшувально-пестливих форм слів (у той час як
чоловіки вдаються до вживання таких форм говорячи
про маленьких дітей чи близьких родичів або
вказуючи на невеликі розміри чогось); вища
концентрація емоційно-оцінних слів та конструкцій
(чоловіки більш схильні до використання стилістично
нейтральної лексики) та ін. [14, 15]. О. Паненко
зазначає, що внаслідок розвиненості власного
мовлення, жінки «не визнають елементарних мовних
рішень та віддають перевагу пошуку прихованого
підтексту, навіть в разі його відсутності» [17].
Підтвердження цьому дослідниця вбачає у додаванні в
переклад фразеологічних одиниць, відсутніх в тексті
оригіналу. Також зазначається ряд відмінностей між
перекладами за авторством перекладачів чоловічої та
жіночої статі. Так, перекладачі-чоловіки задля
передачі емоційного стану використовують найменш
емоційно забарвлені одиниці; віддають перевагу
зниженій лексиці; значно скорочують текст;
використовують газетно-публіцистичні кліше. В свою
чергу перекладачки
активно використовують
фразеологізми; віддають перевагу використанню
евфемізмів; схильні використовувати стилістично
завищені форми, кліше, книжкову лексику [17]. Такі
відмінності пояснюються перш за все біологічними
факторами, що впливають на психологічні та мовні
особливості. Ідеальним за таких обставин вважається
переклад, що не має жодних ознак, які вказували б на
стать автора – ґендерно нейтральний переклад,
досягнення якого, однак, вбачається майже
неможливим [17].
Іншими
науковцями
стверджується,
що
дослідження чоловічої та жіночої комунікативної
поведінки не виявили значних відмінностей у стратегії
спілкування представників різних статей [10, с. 459].
Так, підкреслюється, що певні відмінні особливості в
більшій мірі залежать від ситуації спілкування, теми
розмови, статі співрозмовника та ін. Немає підстав
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говорити про значні відмінності між чоловічим та
жіночим мовленням, або про існування окремих мов,
що різняться за гендерною ознакою, адже мовлення в
більшій мірі визначається ситуацією та темою
обговорення. Ґедерний фактор не має сталих проявів у
мовленні, тобто може проявлятися з різним ступенем
інтенсивності або нівелюватися залежно від ситуації.
В тексті перекладу знаходять своє відображення усі
рівні мовної особистості перекладача, що, в свою
чергу, впливає на точність та адекватність передачі
оригінального тексту.
Висновки. Серед чинників, які грають провідну
роль у процесі формування особистості, основними є
культурний простір, мова, соціальний статус,
приналежність людини до певної статі. Особистість
формується у мовному та культурному середовищі,
яке, завдяки життєвому досвіду певного суспільства та
особливостям картини світу, є унікальним для будьякого народу. Засвоюючи мову, індивід засвоює й
певні соціальні норми та моделі поведінки, які є часто
відмінними для представників різних статей.
Суспільство вимагає від жінки та чоловіка
відповідності певним усталеним соціальним ролям,
що в свою чергу знаходить своє відображення в мові.
Аналіз перекладу з точки зору ґендерної теорії
дозволяє інтерпретувати відмінності в перекладах
текстів, зумовлені ґендерною приналежністю авторів,
адже в процесі перекладу, який передбачає
здебільшого пошук та вибір відповідних слів та
конструкцій,
перекладач
використовує
власні
лінгвістичні та екстралінгвістичні знання та бере до
уваги знання та культурні особливості майбутнього
читача. Так, ґендерні фактори знаходять своє
відображення в текстах перекладу, що дає змогу
досліднику аналізувати особливості їх прояву та ту
роль, яку вони відіграють при виборі конкретних
засобів перекладу. Недостатня увага до ґендерних
факторів в процесі перекладу може призвести до
несприйняття тексту носієм іншої мови та культури, а
аналізуючи особливості перекладу, слід брати до
уваги як ґендерні, так і національно-культурні та
індивідуальні складові особистості перекладача.
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Д. Ю. БАБУРНІЧ, Є. В. КУПРІЯНОВ
ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНОГО
СЛОВНИКА
Стаття присвячена розгляду питання створення програмного засобу для поповнення бази термінологічного словника екологічної економіки з
використанням корпусу текстів. Описано можливості корпусу і основні етапи його розроблення. Обґрунтовано створення розмітки текстів.
Розкрито процес створення корпус-менеджера та розглянуто технології і програмні засоби для його реалізації. Розмічений корпус має такі
переваги, як простота використання і багатофункціональність, що дозволяє значно розширити можливості корпусу при виконанні
поставлених завдань. Корпусний менеджер виконує такі завдання, як пошук конкретних словоформ та вилучення термінів із текстів.
Використання корпусу розмічених текстів у програмі вирішує завдання пошуку термінології в тексті та її вилучення для наповнення бази
майбутнього словника.
Ключові слова: корпус, корпус-менеджер, економіка, екологія, розмітка, коркондансер.

Д. Ю. БАБУРНИЧ, Е. В. КУПРИЯНОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
Статья посвящена рассмотрению вопроса создания программного средства для пополнения базы терминологического словаря
экологической экономики с использованием корпуса текстов. Описано возможности корпуса и основные этапы его разработки. Обосновано
создание разметки текстов. Раскрыто процесс создания корпус-менеджера и рассмотрены технологии и программные средства для его
реализации. Размеченный корпус имеет такие преимущества, как простота использования и многофункциональность, что позволяет
значительно расширить возможности корпуса при выполнении поставленных задач. Корпусный менеджер выполняет такие задачи, как
поиск конкретных словоформ и изъятия сроков из текстов. Использование корпуса размеченных текстов в программе решает задачу поиска
терминологии в тексте и ее изъятие для наполнения базы будущего словаря.
Ключевые слова: корпус, корпус-менеджер, экономика, экология, разметка, коркондансер.

D. YU. BABURNICH, YE. V. KUPRIYANOV
USING OF THE ECONOMIC TEXTS CORPUS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE THEMATIC DICTIONARY
The article is devoted to the consideration of creating a software tool for replenishing the database of the terminological dictionary of environmental
economics using a body of texts. The capabilities of the corpus and the main stages of its development are described. The creation of text mark-up was
justified. The process of creating a corpus manager is disclosed, and technologies and software for its implementation are considered. The marked case
has such advantages, as simplicity of use and multipurpose that allows to expand considerably possibilities of the case when performing the set tasks.
The corpus manager performs tasks such as searching for specific word forms and removing terms from texts. The use of the body of marked texts in
the program solves the problem of finding terminology in the text and its removal to fill the database of the future dictionary.
Keywords: corps, corps-manager, economics, ecology, marking, concordance.
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