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Постановка проблеми. Усний переклад
є однією з форм перекладацької діяль-

ності, проте фактичне визначення даного явища 
було сформульовано лише в 1960-х роках. На 
думку Селесковіч Д., саме усний переклад най-
більш повно відображає сутність перекладацько-
го процесу, оскільки в ньому перекладач виявля-
ється в природному положенні учасника мовного 
спілкування. Точніше, він поперемінно виконує 
дві ролі: інтуїтивно розуміє сенс сказаного і при-
родним чином, як будь-який говорить, вислов-
лює цей сенс іншою мовою [16, с. 26]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням усного перекладу в різних його 
проявах займалися такі вчені як Гончаренко Е., 
Жиль Д., Каде О., Каліна С., Куц В., Вербиць-
ка М., Чернов Г. та ін.

Метою статті є визначення усного перекла-
ду з практичної та теоретичної точок зору.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Дуже точно описав дане явище видатний 

представник Лейпцизької школи та перекладач 
Отто Каде: «Усний переклад – це переклад впер-
ше представленого (як правило, усного) контр-
ольованого тексту мови оригіналу, в результа-
ті чого утворюється умовно контрольований 
та ледь коригований в умовах браку часу текст 
цільовою мовою» [9, с. 35]. Обидва визначення ба-
зуються на усній діяльності, а останнє ще до того 
ж містить характеристику безпосередності. Це 
означає, що вихідний текст, як правило, представ-
лений лише один раз і його не можна повторюва-
ти, одночасно перевірка або зміна цільового тек-
сту неможлива або дуже обмежена. Визначення 
Каде О. описує також такі процеси як переклад 
мови жестів, з листка, «живих» субтитрів тощо, 
і саме тому на думку Пьоххакера Ф. безпосеред-
ність є визначальною рисою усного перекладу 
[13, с. 11]. Беручи за основу визначення Каде О., 
вчений описує усний переклад наступним чином: 
«це форма перекладу, яка базується на однора-
зовій презентації висловлювання в мові оригі-
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налу та демонструє першу і останню інтерпре-
тацію даного висловлювання мовою перекладу» 
[13, с. 11]. Поряд з подібними визначеннями у пе-
рекладознавстві існують також і інші, які поясню-
ють процес усного перекладу з практичної, тобто 
з професійної точки зору: «Перекладачі перекла-
дають розмовні тексти в усній формі іншою мо-
вою. Вони дають можливість людям різних мов 
і культур спілкуватися один з одним в будь-який 
час і в будь-якому місці. Перекладачі здійснюють 
синхронний, послідовний, супроводжуючий пе-
реклад, синхронний переклад нашіптуванням, 
задіяні під час конференцій, переговорів. Спеці-
альними видами перекладу вважаються судо-
вий та медійний переклад, а особливою формою 
можна назвати сурдопереклад» [18, с. 5].

Наступне визначення має подібний характер: 
«Перекладачі перекладають в усній формі послі-
довно або одночасно (паралельно, через навушни-
ки та мікрофон) розмовну мову» [2, с. 125]. Пи-
тання правильного формулювання та змісту цих 
визначень залишається відкритим, але цілком 
зрозуміло, що ключовою характеристикою дано-
го виду перекладацької діяльності є усна форма.

Проаналізуємо які ж види усного перекладу 
взагалі існують. Як зазначає Куц В., усного пере-
кладу не існує як такого, а є багато різних його 
проявів [12, c. 184]. Диференціація та класифі-
кація видів усного перекладу може відбуватися 
за різними критеріями, хоча зробити це дуже 
складно, оскільки межі не завжди чіткі. До та-
ких критеріїв відносяться, наприклад, місце 
(медіа, суд або конференції), взаємодія (двосто-
роння проти багатосторонньої), мовна модаль-
ність (переклад вголос проти перекладу мови 
жестів), напрямок (односторонній або двосто-
ронній переклад) та використання технологій 
(Satellitendolmetschen oder Teledolmetschen) [12].

Так, Шміт у своїй праці виділяє:
– переклад на ділових переговорах;
– синхронний переклад нашіптуванням;
– присяжний (судовий) переклад;
– медійний переклад та ін. [15, с. 2]. Та все ж 

більшість інших видів усного перекладу, які опи-
сані у посібнику, одночасно вказують на сфери їх 
застосування: переклад конференцій, медійний 
переклад, присяжний (судовий) переклад, пере-
клад на переговорах, сурдопереклад, переклад 
конференцій по супутниковому зв’язку, переклад 
у соціальній сфері. Оскільки до кожного з них за-
стосовуються техніки послідовного та синхронно-
го перекладу, у своїй роботі ми зосередимо увагу 
саме на останніх двох видах.

Послідовний переклад вважається найстарі-
шою та природною формою мовного посередни-
цтва [3]. Так, Каліна С. наступним чином пояснює 
дане поняття: «Під час послідовного перекладу 
перекладач або слухає повний текст промови 
мовою оригіналу і відтворює її, або інтерпретує 
частину промови довжиною від трьох до два-
надцяти хвилин в перервах, які робить оратор» 
[10, c. 23]. На відміну від синхронного перекла-
ду, послідовний здійснюється тоді, коли мовець 
робить паузу, або закінчує свою промову. Під час 
тривалого процесу перекладу, перекладачі ро-
блять нотатки для того, щоб полегшити роботу 
пам'яті, а під час нетривалих виступів оратора 
можна працювати без нотаток [13, с. 18].

Незважаючи на те, що при здійсненні послі-
довного перекладу від перекладача не потрібно 
миттєвої інтерпретації сказаного, як це відбува-
ється при синхронному перекладі, цей вид також 
вимагає великих розумових і фізичних затрат. 
Перекладачеві протягом багатьох годин дово-
диться запам'ятовувати великі обсяги тексту, 
від нього вимагається точна передача суті сказа-
ного, грамотність і культура мови, лаконічність 
і вміння чітко висловлювати думки. Також при 
послідовному перекладі відразу стає видно різ-
ницю між добре підготовленим професіоналом 
і його менш досвідченим колегою. В останньому 
випадку замість чіткого перекладу чується недо-
ладне мовлення, яке має мало спільного зі зміс-
том промови виступаючого. Це і використання 
слів-паразитів, і зловживання вставними кон-
струкціями, і коментування промови оратора.

Послідовний двосторонній переклад ділиться 
на три підтипи: абзацно-фразовий, послідовний 
з записом і послідовний без запису (це переклад 
інтерв'ю, бесід, при якому ситуація дозволяє об-
ходитися без запису). В процесі абзацно-фра-
зового перекладу обсяг інформації невеликий 
(інформація подається частинами), але він вима-
гає від перекладача хорошої пам'яті, швидкості 
реакції, комунікативного спілкування, фонових 
знань – фразеологічних зворотів і мовного ети-
кету (прислів'я, приказки), які широко викорис-
товуються в спілкуванні не тільки на високому 
рівні, а й представниками преси. Що стосується 
послідовного перекладу з записом, то він успішно 
застосовується під час офіційних зустрічей на ви-
сокому рівні, при обговоренні ряду політичних, 
економічних та інших питань; в роботі конгресів, 
симпозіумів, виступів, конференцій міжнарод-
ного рівня, в прямому ефірі, і т.д. Словом, тоді, 
коли не передбачений синхронний переклад [1].

З практичної точки зору послідовний переклад 
описує Жиль Д. Він наголошує на тому, що цей вид 
перекладу вимагає певну кількість «ментальної 
енергії», яка є обмеженою та розподіляється між 
усіма процесами переробки інформації [6, с. 161].

Вчений також поділяє послідовний переклад на 
дві фази, під час яких виконуються певні завдання. 
Так, на першому етапі перекладачі чують вихід-
ний текст і можуть робити нотатки, використовую-
чи навички аудіювання та аналізу [6, с. 178–182].  
Схематично дану фазу Жиль Д. зображує так:

CI (listening) = L + M + N + C,
де L – це прослуховування та аналіз мови 

оригіналу;
M відповідає за роботу короткочасної пам’яті;
N відповідає за техніку нотування та рішення 

перекладача про те, чи слід занотовувати еле-
менти та в якій формі (рідною мовою, мовою пе-
рекладу, абревіатурою або символом);

C відповідає за координацію усіх цих процесів 
[7, с. 167].

Жиль Д. розглядає техніку нотування як об-
тяжливий фактор, оскільки вона вимагає часу 
та може перевантажувати короткочасну пам'ять. 
У разі, якщо перекладач занотовує менше, то 
більше робочого процесу припадає на роботу 
пам’яті [6, с. 182]. 

Другу фазу послідовного перекладу Жиль Д. 
описує наступним чином:

CI (reformulation) = Rem + Read + P
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На цьому етапі усному перекладачу доводить-

ся відтворювати повідомлення мовою перекладу, 
створюючи певний текст (P – це кінцевий про-
дукт), отримуючи необхідну інформацію з пам'яті 
(Rem – це запам'ятовування), а також з нотаток, 
розшифровуючи їх (Read – це читання). На да-
ному етапі перекладач повинен створити взаємо-
дію між пам'яттю та нотатками та побудувати 
логічну структуру мовлення. Виходячи з цього, 
вчений робить висновок, що спосіб, у який здій-
снюються нотатки (і, отже, рівень компетентнос-
ті), має значний вплив на здатність обробки ін-
формації [7, с. 168]. 

Що стосується останнього, то, на думку 
Жиль Д., критичною є лише фаза прослуховуван-
ня. На цьому етапі конкурують три види діяльнос-
ті, порівняно з етапом формулювання/оформлен-
ня, де, здається, існує більше взаємодії між ними.

На відміну від послідовного, синхронний пе-
реклад (СП) психологічно та фізично важчий, 
оскільки перекладач транслює промову доповіда-
ча з відставанням в кілька слів або в 2-4 секунди. 
Зазвичай такий вид перекладу використовується 
на великих заходах з жорстким графіком, який не 
можна порушувати. Пьоххакер Ф. називає синх-
ронний переклад «найяскравішим проявом ін-
терпретації». Він зазначає, даний вид перекладу 
є складною діяльністю, яка вимагає одночасного 
сприйняття інформації на слух, розуміння і го-
воріння [14, с. 301]. Перекладачі чують інформа-
цію мовою оригіналу та водночас відтворюють її 
цільовою. Гайба Ф., навпаки, наголошує на тому, 
що інтерпретація не відбувається одночасно, тому 
що спочатку слід розуміти вихідний текст і вна-
слідок цього інтерпретувати його [4].

На відміну від послідовного, у випадку синх-
ронного перекладу має бути доступне обладнан-
ня, яке дозволить синхронному перекладачу 
отримувати інформацію мовою оригіналу через 
навушники та відтворювати її в мікрофон у зву-
коізоляційній кабінці [14, с. 301].

Вважається, що синхронний переклад виник 
ще в 1927 році, коли на Міжнародній конференції 
в Женеві вперше була застосована система синх-
ронного перекладу під назвою «Filene-Finlay-
IBM-System». Це була система, що нагадувала 
портативний телефонний пристрій [11].

Синхронний переклад досяг свого прориву 
в Нюрнберзькому процесі (листопад 1945 – жов-
тень 1946 р.), який є важливою віхою в історії 
його розвитку. У подальшому даний вид пере-
кладу був впроваджений в роботу ООН та посту-
пово витіснив послідовний переклад.

Херберт Дж. стверджує, що найбільшою пе-
ревагою цього виду перекладу є економія часу, 
різноманітність пропонованих робочих мов і той 
факт, що доповідача не будуть перебивати під час 
виступу. Що стосується недоліків, то вони поля-
гають у тому, що перекладач не має можливості 
відслідковувати промову оратора за текстом та по-
збавлений свободи висловлювання, яку він має 
під час послідовного перекладу [8, с. 29]. Повнота 
та точність вихідного тексту, за словами Каліни 
С., також часто розглядаються як характерні риси 
або переваги синхронного перекладу [10].

Існують різні моделі процесу синхронного пере-
кладу – зокрема, психологічні та психолінгвістич-
ні були запропоновані Г.В. Черновим, М. Ледрер, 

Д. Гервером, Б. Мозер. Так, Ледрер М. розглядає 
в своїй моделі проблеми пам'яті та її видів, які 
взаємодіють при здійсненні синхронного перекла-
ду, а також проблеми розподілу уваги і вказує на 
важливий, на його думку, етап контролю за поро-
джуваним перекладачем тексту на МП.

Описуючи свою модель, вчений зазначає, що: 
«Синтезувавши повідомлення на мові оригіналу, ...  
перекладач може таким чином породжувати свій 
переклад. Правда, при цьому ситуація більш 
складна, ніж при наявності однієї мови. Перекла-
дачеві потрібно не лише знати правила аналізу на 
різних рівнях кожної з мов, залучених в цей процес, 
але також і те, на яких рівнях вони відповідають 
одна одній. Тоді процес перекладу буде пов'язаний 
з безперервним синтезом і аналізом можливих пе-
рекладів повідомлення, безперервним породжен-
ням, контролем та перевіркою перекладу в порів-
нянні з повідомленням мовою оригіналу, як воно 
сприймається перекладачем ... контроль і можли-
вий перегляд є скоріш невід'ємною частиною про-
цесу, ніж додатковими видами діяльності, здій-
снюваними після перекладу» [5, с. 127].

Модель, запропонована Б. Мозер, описує по-
слідовність обробки акустичного сигналу мозком 
синхронного перекладача по етапах, на яких від-
бувається покрокове укрупнення одержуваної 
інформації в умовах взаємодії її з довготривалою 
пам'яттю. На всіх етапах укрупнення інформації, 
яка обробляється (акустичної, фонологічної, вер-
бальної, на етапі обробки словесної послідовності, 
синтаксичної і семантичної, а також концептуаль-
ної переробки) передбачаються петлі зворотного 
зв'язку, повторна обробка якоїсь частини інфор-
мації і, оскільки процес триває аж до виходу тек-
сту на МП, результатом є велике, ніж зазвичай, 
завантаження функціональних механізмів мозку 
(information processing capacity) [17].

Разом з тим в ході розробки моделі автором 
зроблений цілий ряд цікавих спостережень про 
роль механізму контролю над діяльністю синх-
ронного перекладу, що має важливе значення 
для методики підготовки синхроністів, дослідже-
но проблему синхронності і ряд темпоральних 
параметрів СП, в тому числі різні режими сумі-
щення в часі процесів сприйняття мови оратора 
і породження мовлення на МП.

Що стосується технічних характеристик СП, 
то під час заходів з використанням синхронного 
перекладу кожен з учасників міжнародної зу-
стрічі за допомогою навушників і підсилюваль-
ної апаратури приєднаний до перекладацької 
кабінки з потрібною мовою. Так він отримує мож-
ливість чути мову оратора одночасно з процесом 
говоріння.

У технічному плані існує два види даного 
типу перекладу. У першому випадку перекладач 
заздалегідь отримує текст майбутньої промови, 
і в момент виступу йому залишається синхрон-
но з виступаючим перекладати його фрази. Але 
і в такому випадку завдання перекладача не 
можна назвати легким, так як в мові оратора 
обов'язково присутні ремарки, відступи від за-
планованого виступу. Та й сам текст перекладач 
отримує нерідко лише за кілька хвилин до по-
чатку зустрічі. Другий варіант синхронного пе-
рекладу ще більш складний, оскільки в даному 
випадку перекладач змушений на слух сприйма-
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ти мову оратора і з відставанням в кілька секунд 
її перекладати. Цей процес вимагає від перекла-
дача не тільки прекрасного знання мови і специ-
фіки теми, а й величезної емоційної витримки. 
Звичайною практикою вважається парна робо-
та перекладачів-синхроністів, вони замінюють 
один одного після 20-30 хвилин роботи.

Висновки з проведеного дослідження 
і перспективи. Таким чином синхронний пере-
клад – це не черговий набір застиглих прийомів 
і правил, а живе мистецтво, в якому всі елемен-

ти коригуються, видозмінюються і створюються 
заново за умов мовних культур, де все швидко 
тече і змінюється. У будь-якій мові постійно ви-
никають нові слова і вирази, а їх переклад, пере-
направлення в русло іншої мови часом вимагає 
чималої лінгвістичної винахідливості. Перспек-
тивою подальшого дослідження в досягненні 
якості усного перекладу може стати поглиблене 
вивчення тематично матеріалу в межах усного 
перекладу, а також усних переговорів побутового 
формату.
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