
— наведванне заняткаў, удзел у іх аналізе;
— рэпетыцыя занятку, яго карэктыроўка;
— правядзенне занятку са школьнікамі, аналіз яго;
— напісанне справаздачы, удзел у выніковай канферэнцыі студэнтаў.
Педпрактыка заўсёды павінна ўлічваць інтарэсы ўсіх бакоў, якія ў

ёй удзельнічаюць.
Практыка студэнтаў—адзін з відаў прафарыентацыйнай працы, сро- 

дак фарміравання светапогляду вучняў. Любы ўрок павінен быць цікавы 
для вучняў. Поспех магчымы толькі на шляхах педагогікі супра- 
цоўніцтва.

Абавязковым кампанентам падрыхтоўкі студэнтаў да ўрока павінна 
быць рэпетыцыя. Роля кіраўніка тут выключная. Студэнты звычайна 
арыентуюцца на рэпрадуктыўны характар вядзення ўрока, да гэтага яны 
прызвычаены, гэтаму іх вучылі ў школе, ВНУ, да гэтага яны гатовы. 
Значна складаней навучыць студэнтаў праблемнаму вядзенню заняткаў.

В. М. ГАЛАЙ, Н. К. ЗУ БОУ СКАЯ 

АБ НАВУЧАННІ ТРАНСФАРМАЦЫЯМ ПЕРАКЛАДУ

Цяж ка пераацаніць значэнне перакладу ў навучанні замежнай мове. 
Пераклад з адной мовы на іншую прадугледжвае як правільнае разумен
ие арыгінала, так і адшуканне адпаведнасцей паміж элементамі дзвюх 
моваў. Пры гэтым камунікатыўная раўнацэннасць разумеецца як такая 
якасць тэкстаперакладу, якая дазваляе яму выступаць у працэсе зносін 
носьбітаў розных моваў у якасці паўнапраўнай замены зыходнага тэксту 
ў сферы дзеяння мовы перакладу. Камунікатыўная эквівалентнасць 
новага тэксту ў адносінах да арыгінала забяспечваецца выкананнем 
наступных важных патрабаванняў: зыходны і канчатковы тэксты павін- 
ны быць раўнацэннымі па сэнсу, што азначае недапушчальнасць адволь- 
нага апушчэння ці дабаўлення інфармацыі; абодва тэксты павінны 
максімальна, наколькі дазваляе падабенства моваў, збліжацца па форме 
да выказвання думак; тэксты павінны быць супастаўлены па аб’ёму.

Выкананне зазначаных патрабаванняў да тэксту перакладу часта 
звязана з пераадоленнем цяжкасцей, шмат у чым абумоўЛеных 
устанаўленнем эквівалентных суадносін.

Паняццем эквівалентнасць у параўнальнай лінгвістыцы абазначаец- 
ца, як  правіла, супадзенне адзінак дзвюх ці больш моваў у іх значэнні, 
дакладней, тоеснасць ў значэннях, замацаваных у сістэмах моваў, якія 
супастаўляюцца.

Асноўная роля ў вызначэнні міжмоўнай эквівалентнасці належыць 
лексіцы. Невыпадкова найбольш распаўсюджаным спосабам супа- 
стаўлення моваў з’яўляецца двухмоўная лексікаграфія. Аднак з прычы
ны свайго прызначэння і сваёй прыроды двухмоўныя слоўнікі не ўліч- 
ваюць і не могуць улічыць чыста маўленчыя, кантэкстуальныя адпа- 
веднасці. Акрамя таго, тоеснасць моўных значэнняў звычайна не азначае 
іх поўнай ідэнтычнасці. Наадварот, у большасці выпадкаў у значэннях 
супастаўленых моўных з’яў назіраецца толькі частковая ідэнтычнасць, 
якая, аднак, не вынікае з адрозненняў у адлюстраванні рэчаіснасці, а 
засноўваецца на разнастайных магчымасцях моўнага ўвасаблення ідэн- 
тычных дэнататаў. Да такіх адрозненняў можна аднесці і розную маты- 
ваванасць значэнняў слоў, і спецыялізаванасць абазначэння прадметаў 
і з’яў, і адвольнасць моўных знакаў, і праблему спалучальнасці слоў. 
Паколькі ў кожнай мове існуюць свае заканамернасці спалучальнасці 
моўных адзінак, узнікаюць і пэўныя адрозненні ў структуры намінацыі. 
3 прычыны лінейнага характару выказвання правілы спалучальнасці 
слоў з’яўляюцца важным крытэрыем выяўлення эквівалентнасці.

Такім чынам, кожная мова кадыфікуе прадметы і сітуацыі рэчаіснасці 
па-свойму і можа пры намінацыі аб’ектаў выбіраць і асвятляць іх разна- 
стайныя аспекты. Таму выкладчык павінен спецыяльнымі заданнямі і 
практыкаванйямі выпрацаваць у студэнтаў правільнае паняцце пра 
эквівалентнасць моўных сродкаў, а таксама прыёмы, з дапамогай якіх 
дасягаецца адэкватнасць перакладу.



Сярод прыёмаў, якія забяспечваюць у дадзеным кантэксце большую 
ступень эквівалентнасці, чым любая іншая з магчымых рэгулярных 
адпаведнасцей, неабходна назваць перакладчыцкія трансфармацыі. Усе 
перакладчыцкія трансфармацыі павінны быць матываваны. Прынцып іх 
матываванасці павінен забяспёчыць спалучэнне творчага падыходу да 
перакладу са строгім, без перакладчыцкага самавольства стаўленнем да 
перадачы зместу тэксту.

М атывамі прымянення трансфармацый могуць быць імкненне паз- 
бегнуць парушэння норм спалучальнасці адзінак у мове перакладу ці 
жаданне ідыяматызаваць пераклад, альбо спроба пазбегнуць ненатураль- 
насці, грувасткасці, няпэўнасці, нелагічнасці, не ўласцівых мове перак
ладу словаўтваральных мадэляў і выразаў. Перакладчык можа скары- 
стаць трансфармацыі ў мэтах захавання ў перакладзеным тэксце важнай 
фонавай інфармацыі, альбо своеасаблівай гульні слоў, вобразнасці ары- 
гінала.

Для палягчэння працэсу пошуку аптымальнага варыянта перакладу 
выкладчык можа прапанаваць навучэнцам у якасці апоры набор 
асноўных тыпаў трансфармацый, апрабаваных прафесійнымі пераклад- 
чыкамі.

He прэтэндуючы на паўнату ахопу дадзенага прыёму, прапаноўваем 
адрозніваць:

I. Граматычныя трансфармацыі:
I )  дабаўленне і апушчэнне граматыкалізаваных элементаў

das geis tig-kulturelle  Leben духоўнае і культурнее жыццё
D e r  Berliner  V ert rag  bleibt die G rund-  Берлінскі дагавор застаецца фундамен-
Iage fi ir  das Verhaltn is  beider Staaten. там  узаемаадносін дзвюх дзяржаў;

2) замена граматычных форм часцін мовы і іх саміх
Die Mittage waren im m er  schlecht Вечафам заўсёды было дрэнна
D en  V erung luck ten  w u rd e  erst  nach zwei Пацярпеуш ым аварыю дапамаглі толь-
Tagen  g eho lfen .  кі праз два дні
Ein  Gast kam  ve rspa te t  herein.  Увайшоў запознены  госць

3) замена адной сінтаксічнай структуры іншай
Sie schuf die Voraussetzungen  Т ы м  самым былі створаны перадумовы
dafiir, dass in  Berlin  ein reges  для ўзн ікнення ў Берліне актыўнага па-
polic isches Leben beg innen  ko n n te .  л ітычнага жыцця;

4) змяненне колькасці і тыпаў сказаў
Fiinf Stare sassen auf der  Fernseh-  Пяцёра шпакоў сядзелі на тэлевізійнай
an ten n e  und sahen nach dem Iangen антэне. Пасля доўгага пералёту з зі-

Flug aus de r  W inte rhe im at  еіп мовай радзімы іх выгляд быў некалькі
wenig ve rw elk t  aus. пабляклы;

II. Лексіка-семантычныя трансфармацыі:
1) дабаўленне ці апушчэнне слоў, словазлучэнняў і сказаў

Das P rogram m  des d em o k ra t i s ch e n  Праграма стварэння  дэм акраты чнага
Neuaufbaus.  ладу;

2) лексічныя разгортванні і згортванні
die Pflege de r  Kultur бераж лівыя адносіны да культуры
die f i ih ren d en  V e r t r e te r  d ieser Staaten. Кіраўнікі гэтых дзяржаў;

3) генералізацыя і канкрэтызацыя
Die Ausstellung verein t  die un ter-  Выстава згуртоўвае галасы самых
schiedlichsten ki ins tle rischen S timmen. розных мастакоу.
Die Kreisleitung hatte  ihr Biiro Раённы камітэт размяшчаўся у  адным
in e inem schonen P a tr iz ie rh au se r  з прыгожых асабнякоў  недалёка ад
am Markt.  рыначнай плошчы;

4) стылістычная нейтралізацыя і спецыялізацыя
Spitzenleistungen
Dam it  v e rd ie n en  wir k e ine  go ldene  
Nase.

н а й в ы ш э й ш ы я 1 дасягненні 
На гэтым мы не разбагацеем.



d u rch  die F o rd e ru n g  des W ohnungsbaus Ш ляхам  паскарэння ж ыллёвага  будаў-
ніцтва:

5) антанімічны пераклад 
W as st ie r t  ihr denn? Чаго вы тут не бачылі?

Неабходна адзначыць, што той ці іншы тып трансфармацыі ў чыстым 
выглядзе сустракаецца даволі рэдка. Часцей за ўсё трансфармацыі 
бываюць змешанага тыпу. Зрэдку даводзіцца ўжываць цэласпае пера- 
ўтварэнне, г. зн. шэраг разнапланавых трансфармацый, якія робяць 
структуры канчатковага тэксту ў такой ступені непадобнымі на струк
туры зыходнага, што ў межах таго ці іншага цяжка нават знайсці 
адпаведнасці. Напр.: «Das kann nicht gut gehen ,-dach te  ich bei mir 
selbst.—Undank ist der Welt Lohn».—«Нічога добрага з гэтага не выйдзе,— 
падумала я ,—Вось і чакай ад людзей падзякі!»

Абучэнне перакладу можа быць творчым толькі тады, калі студэнты 
валодаюць не толькі неабходным арсеналам трансфармацый, развітай 
інтуіцыяй перакладчыка, але і ўменнем свядома выкарыстоўваць усе 
тэхналагічныя прыёмы перакладу. Дзеля развіцця творчага мыслення і 
выпрацоўкі ўмення правільна арыентавацца ў складанай сітуацыі нема- 
лаважную ролю адыгрываюць праблемныя заданні з выкарыстаннем усіх 
відаў перакладчыцкіх трансфармацый. Напрыклад, практыкаванні па 
рэдагаванню перакладаў і дыферэнцыяцыі функцыянальных стыляў. 
Пры іх выкананні студэнтам прапаноўваецца выявіць і растлумачыць 
выкарыстанне трасфармацый, знайсці і выправіць памылкі (лексічныя, 
сэнсавыя, граматычныя, лагічныя), адзначыць стылістычныя і семан- 
ты чны я адценні эквівалентаў і пры гэтым растлумачыць, чаму канкрэт- 
ны я адзінкі перакладзены менавіта так, прапанаваць свой уласны вары- 
янт перакладу і ўмець яго абгрунтаваць. Выконваючы практыкаванні 
названага тыпу, студэнты суадносяць арыгінал і адрэдагаваны пераклад; 
неадрэдагаваны і адрэдагаваны пераклад. Памылкі ў перакладзе выклад- 
чык можа падкрэсліваць ці не. Тып памылак іншы раз указваецца ва 
ўмовах да задания.

Мэта практыкаванняў па дыферэнцыяцыі функцыянальнах стыляў 
(студэнтам прапаноўваюцца два варыянты адрэгаванага перакладу) — 
умець вызначыць простамоўныя формы, знайсці і выправіць памылкі 
ў стылістычнай спалучальнасці і ўжыванні слоў гутарковага стылю; 
вызначыць, які і чаму з двух варыянтаў перакладу ў стылістычных 
адносінах адпавядае арыгіналу.

Праблемныя практыкаванні па рэдагаванню перакладаў і дыферэн- 
цыяцы і функцыянальных стыляў, якія прадугледжваюць свядомы па- 
дыход да прымянення перакладчыцкіх трансфармацый і прыёмаў, на- 
даюць навучэнню праблемны характар. Такі падыход, з нашага пункту 
гледжання, забяспечвае дасягненне наступнай мэты: ужо на першым 
этапе навучання студэнты набываюць навыкі творчага падыходу да 
перакладчыцкай дзейнасці; свядома выкарыстоўваюць перакладчыцкія 
трансфармацыі і прыёмы. У выніку павышаецца іх мысліцельная дзей- 
насць, павышаецца інтарэс да вучэбнага працэсу.

У заключэнне выдзелім фактары, якія абумоўліваюць перакладчыц- 
кія трансфармацыі: I)  разыходжанні ў сістэмах моваў—зыходнай і 
перакладной; 2) разыходжанні норм зыходнай і перакладной; 3) несу- 
падзенне нормы мовы, што дзейнічае ў асяроддзі яе носьбітаў (сітуатыў- 
ная і функцыянальна-стылістычная абумоўленасць форм мовы, а так
сама жанравая ці сітуатыўная нявызначанасць спосабу выражэння тэк
сту—апошні фактар сустракаецца значна часцей). Напр.: Ich hatte Arbeit, 
ich war kraftig, ich wurde nicht leicht miide — Я меў работу, быў дужы, 
вынослівы; Miep hat eine Woche frei — Мип на тыдзень ўзяла ад- 
пачынак.


