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ТА ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИКІВ ПЕРЕКЛАДУ

Анотація: Дана стаття містить аналіз ролі такої дисципліни, як психолінгвістика, у навчанні та роботі 
професійного перекладача. Подано графічні дані, що наочно ілюструють матеріал, дано кістяк психо-
лінгвістичного аналізу процесу усного перекладу, а також проаналізовано на конкретних прикладах, як 
психолінгвістика становить інтерес для початківця і професійного перекладача, і чим саме. Стаття міс-
тить тлумачення базових понять та термінів, необхідних для уможливлення психолінгвістичного аналізу 
процесу усного перекладу із поясненням необхідності їх вивчення саме для перекладачів. Досліджено 
механізм залучення психолінгвістичних даних у процес перекладу. Стаття може стати у пригоді як сту-
дентам філологічних спеціальностей, так і фахівцям у галузі перекладу. 
Ключові слова: мовознавство, психолінгвістика, переклад, професійний перекладач, декодер, реципієнт, 
область Брока, область Верніке, акустичні та фізіологічні аспекти перекладу.
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THE ROLE OF PSYCHOLINGUISTICS IN STUDYING  
AND ENHANCING TRANSLATION SKILLS

Summary. The article features an analysis of the role of Psycholinguistics as a scientific discipline in the preparation 
and operation of a professional translator and interpreter. It contains visuals enabling the understanding of the con-
cepts given in the article, as well as the skeleton scheme for psycholinguistic analysis of interpreting process and the 
explanation of what interest its principles are for beginners and professional interpreters. The author also studied the 
mechanisms of outsourcing theoretical physiological and psycholinguistic data in the process of translation. The em-
phasis in the current article lies on the physiological factors, describing direct links between the organ structure and the 
functions it fulfills. The article also includes logical explanations of processes that are both biological and physical in na-
ture, thus intertwining the extra– and intralinguistic side of psycholinguistics. The explanations involve factors that are 
neglected and rarely acknowledged by the philologists – they are more likely to be concentrated on the linguistic side of 
interpreting, forgetting the other factors that might have crucial impact on the result of the interpreting process as well.  
The author made an attempt to fill this gap at least in a superficial way, much like putting a bandage on an open 
wound – it might not help, but it certainly won’t hurt. Considering the concise and introductory nature of this article, 
the data given in it is well-structured and gives the reader a most general oversight on the problem, being useful 
mostly for educated laymen and beginners, who sometimes start reading the materials on the topic of psycholinguis-
tics and realize most articles are way over their heads – which is a shame, really, as it prevent the development of 
sheer fondness of the topic. The article may be of interest both for the students of philology and those employed in 
the field of translation.
Keywords: linguistics, psycholinguistics, interpreting, professional interpreter, decoder, recipient, Vernicke 
zone, Broca zone, physiological and acoustical aspects of interpreting.

Постановка проблеми. Сучасна наукова 
спільнота в галузі лінгвістики активно 

досліджує таку її галузь, як психолінгвістика, 
але дослідження у цій царині проводяться з аб-
страктної, лінгвістичної точки зору, яка не пояс-
нює практичного застосування засад цього роз-
ділу мовознавства для, скажімо, перекладачів. 
Саме тому для вирішення цієї проблеми слід 
надати погляд на цю дисципліну з точки зору 
перекладача, аргументуючи, чим саме йому буде 
корисна ця галузь, якщо вона постане у списку 
вибіркових дисциплін у ЗВО. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Незважаючи на те, що психолінгвістика 
як мовознавча дисципліна офіційно виникла 
і сформувалася лише у останній чверті двадця-
того сторіччя, власне темі психолінгвістики було 
присвячено певну кількість публікацій, зокрема 
радянських – А. Лурія, Р. Павільоніс, Л. Сахар-
ний [9; 14; 15]; українських – О. Стеценко [17], 
зарубіжних, зокрема Д. Слобіна та Дж. Філд [18; 
19; 20] та російських (Белянін В., Фрумкіна Р.) 
[1–4; 10–13; 16]. 

Проте невирішеною раніше частиною проб-
леми є той факт, що жодне з вищезазначених 
джерел не розглядає питання ролі, що її відіграє 
психолінгвістика для перекладачів, ані містить 
суто екстралінгвістичні відомості, корисні для пе-
рекладачів, що видаються найбільш важливими 
для залучення у практичну перекладацьку діяль-
ність. Це зумовлює актуальність даної статті. 

Метою даної статті є:
– прояснити роль дисципліни «психолінгвіс-

тика» в навчанні професійних перекладачів;
– назвати причини, з яких психолінгвістичні зна-

ння є необхідним інструментом у роботі переклада-
ча як декодера/реципієнта мовленнєвої інформації; 

– довести на практичних прикладах необхідність 
вивчення перекладачем певних галузей психолінг-
вістики та практичного застосування засвоєного 
в процесі вивчення даної дисципліни теоретичного 
матеріалу для психолінгвістичного аналізу комуні-
кативної діяльності, як власної, так і мовців.

Виклад основного матеріалу. Психолін
гвістика – молода й цікава дисципліна, підроз-
діл загального мовознавства, що займається тими 
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аспектами мови і мовлення, що стосуються нюан-
сів роботи людського мозку під час комунікатив-
ного процесу. Дане визначення є дуже розмаїтим, 
проте розлогим є і поле дослідження, що постає 
перед сучасними психолінгвістами. Так, у спектр 
інтересів психолінгвістики можна зарахувати:

– акустичні аспекти комунікативного процесу;
– процеси номінації речей (виникнення нео-

логізмів і нових слів);
– нейрофізіологічні аспекти процесу сприй-

няття чужого мовлення та продукції власного;
– вивчення процесів формування лексичного 

запасу людини;
– дефектологія мовлення;
– лінгвістику людини після травм та синдро-

мів, що призводять до порушення, мовленнєвих 
функцій, та реабілітацію після подібних травм;

– лінгвістику змінених станів свідомості та ін.
Психолінгвістика відрізняється від інших 

лінгвістичних підрозділів тим, що вона працює 
на стику анатомії, фізіології, нейрофізіології лю-
дини та власне мовознавства. Це передбачає, що 
психолінгвіст зобов’язаний розумітися на знанні 
фізіологічних процесів, що зумовлюють комуні-
кативний процес, причому бажано – до тонкощів. 

Якщо для письмового перекладача психолінг-
вістика відіграє суто вторинну роль, то для усного 
перекладача вона є однією із основних дисциплін, 
яка становить частину ввідного курсу до професії. 

Психолінгвістичний аналіз усного перекладу 
як розумової та комунікативної діяльності вва-
жаємо за потрібне зосередити на фізіологічних 
та акустичних аспектах перекладу. У дещо спро-
щеному вигляді їх перелік буде викладено тут, 
схарактеризовано і прояснено вибір критеріїв, за 
якими проведено даний аналіз. 

Перекладач має не забувати про те, що пере
клад – це процес творчого перекодування 
інформації. У контексті усного перекладу таке 
визначення ввижається напрочуд підходящим, 
оскільки дозволяє проводити аналогії із явища-
ми об’єктивної дійсності, які допоможуть краще 
зрозуміти специфіку усного перекладу.

Якщо приймати переклад як перекодування, 
то базові поняття, якими ми оперуємо, мають та-
кий, дещо модифікований, вигляд: 

Мова оригіналу = інформаційний потік № 1.
Мова перекладу = інформаційний потік № 2. 
Мовець № 1 = Джерело/Реціпієнт № 1.
Мовець № 2 = Реціпієнт/Джерело № 2.
Перекладач =Реціпієнт/Декодер/Модулятор.
При будь-якому з різновидів усного пере-

кладу надзвичайно важливими будуть наступні 
критерії процесу: 

– різновид усного перекладу (послідовний, 
синхронний або усний реферативний);

– кваліфікація перекладача;
– фізіологічні та акустичні характеристики 

учасників процесу перекладу;
– просторові умови процесу перекладу (ото-

чення під час декодування інформації); 
– інше (залежно від додаткових особливостей 

процесу і умов, викладених замовником). 
Саме фізіологічні та акустичні характеристики 

учасників процесу перекладу і вивчає психолінг-
вістика, серед, як ми вже вказували, іншого. Ниж-
че вміщено дані, з якими має ознайомитися кожен 
усний перекладач, аби мати змогу осягнути проце-

си, що мають місце у його власному мозку під час 
професійної діяльності. Важливість цього важко 
переоцінити, тому що повне розуміння механізмів 
роботи чогось призводить до дедукції шляхів його 
вдосконалення, а прагненням кожного переклада-
ча є ставати все кращим у власному полі діяльності. 

Отже, у науково-просторовому аспекті (з точ-
ки зору анатомії та базуючись на аналізі під-
тверджених результатів психолінгвістичних 
досліджень) за розпізнавання жестикуляції 
та мовлення відповідає один і той самий відділ 
головного мозку – нижня передня та задня скро-
нева долі. Знаходяться вони у лівій півкулі, і на-
зиваються, відповідно до імен вчених, що дослі-
дили їх, областями Верніке та Брока.

 

Рис. 1. Області Верніке та Брока

Область Верніке якраз відповідає за 
запам’ятовування будь-якої інформації, пов’язаної 
із побудовою осмислених висловлювань на осно-
ві наявного словника. Ця область кори головного 
мозку пов’язана також із короткочасною пам’яттю. 
Це зумовлене тим, що саме короткочасна пам'ять 
відповідає за розпізнавання мови, жестів та пись-
мово укладеної інформації. Область Вернике від-
повідає за вхідний інформаційний потік мови. 

Область Брока містить інформацію, яка необ-
хідна для утворення мовлення: ця частина голов-
ного мозку подає сигнали рушійного характеру, 
аби зрушити з місця частини мовленнєвого апа-
рату людини, завдяки чому ми вимовляємо сло-
ва уголос. Ця ж область відповідає і за утворення 
письмового інформаційного потоку та жестику-
ляції. Відповідно до інформаційного потоку – об-
ласть Брока відповідає за вихідну його частину. 

Іншим важливим відділом мозку (у контексті 
усного перекладу будь-якого виду та у загально-

Рис. 2. Слухова кора мозку
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комунікативному контексті) є слухова кора. Вона 
також знаходиться у над скроневій долі мозку, 
і півколом охоплює площину від власне вух май-
же до темені з обох боків. 

Слухова кора, отримуючи сигнали певної час-
тоти, вже первинно оброблені, посилає сигнал до 
області Верніке у випадку, якщо класифікує зву-
ки певної частоти як «мовлення». Вона ж, взаємо-
діючи з областю Брока, дозволяє регулювати гуч-
ність власного мовлення та інші його акустичні 
характеристики (ритміку, мелодіку та под.).

Отже, абстрактно аналізуючи усний переклад 
як різновид перекладу взагалі, мусимо зазна-
чити, що, відповідно до контексту психолінгвіс-
тики, yсний переклад – це різновид творчого 
перекодування інформації, отриманої у вигляді 
звукового інформаційного потоку № 1, із резуль-
татом у вигляді перекодованого інформаційного 
потоку № 2, відповідно озвученого перекладачем. 

Сформулювавши таке визначення, можемо 
переходити до детальнішої характеристики під-
видів усного перекладу.

Синхронний усний переклад у перекладацькій 
практиці традиційно вважається найважчим, по-
заяк часова відстань між першим та другим інфор-
маційними потоками в ідеальному варіанті не має 
перевищувати 2-5 секунд. Специфічним у даному 
випадку є те, що процеси сприйняття, декодування 
і моделювання в організмі перекладача тривають 
майже одночасно, що у декілька разів підвищує 
навантаження як на органи чуття, так на нервову 
систему і центри Брока та Верніке, згадані вище. 

При синхронному перекладі інформаційний 
потік № 1, поступаючи через слухову кору до об-
ласті Верніке, обробляється півкулею. Там само 
підбираються лінгвістичні відповідники і створю-
ється зв’язний текст-відповідник, інформаційний 
потік № 2. За його відтворення у вигляді звукової 
послідовності відповідає область Брока. Оскіль-
ки обидва процеси штучно прискорено вимогами 
до синхронного перекладача, мозкова діяльність 
стимульована на пришвидшення темпів роботи, 
що може негативно відобразитися на її якості. 
Крім того, така праця за стандартами небезпеки 
може вважатися монотонною, особливо у разі сту-
дійного синхронного перекладу із лінгвафонним 
пристроєм, коли перекладаєш довгі публічні ви-
ступи. У такому випадку перекладачів-синхроніс-
тів, як правило, змінюють кожні 15-20 хвилин.

Послідовний переклад за аналогічної схеми 
обробки інформаційних потоків дає переклада-

чеві порівняно більший проміжок часу на осмис-
лення і підбір лінгвістичних відповідників. Уна-
слідок цього перевантаження мозку має меншу 
ймовірність, а якість перекодування інформацій-
них потоків за наявності кваліфікованого пере-
кладача відповідає нормам. 

Усний реферативний переклад – різновид 
усного перекладу, розповсюджений у сфері бізнесу. 
Перекладач у даному випадку видає результатом 
не стільки переклад тексту, скільки його реферо-
вану версію. Таким чином, увага до лінгвістичних 
відповідників може бути меншою, проте до справи, 
окрім центрів Верніка та Брока і слухової кори, ак-
тивно залучається аналітична функція мозку. 

Як було встановлено під час дослідів, прове-
дених вченими-психолінгвістами, центри мозку, 
що відповідають за аналітичне мислення та ло-
гіку, у людини також знаходяться у лівій півку-
лі. До речі, саме через це ліва півкуля в анато-
мії людини вважається домінуючою. Ці розділи 
мозку, що розташовані у великій корі головного 
мозку, можна побачити на малюнках 3 і 4. 

Аналітична функція у даному випадку дозво-
ляє не просто осмислити почуте, але й перероби-
ти його таким чином, що інформаційний потік 
№ 2 буде містити лише ту інформацію, яка від-
повідає критеріям, поставленим Замовником/Ре-
ціпієнтом. У об’єктивній дійсності це подібне до 
роботи пошукової системи, яка виконує розшук 
інформації відповідно до заданих ключових слів. 
Таки чином, до перекодування інформації дода-
ється і її пере-упорядкування за заданою схемою. 

Якість перекодування великою мірою залежить 
також і від кваліфікації перекладача-Декодера.

Принципово кваліфікація усного переклада-
ча характеризується такими параметрами, як:

– швидкістю реакції (у випадку перекладу – 
швидкістю процесу перекодування);

 – завченим словником (у кількісному аспекті, 
оскільки часу на користування зовнішніми дже-
релами в усному перекладі немає);

 – досвідом праці у даній галузі перекладу (фа-
культативно, але бажано у випадку Замовника);

– збереженням інформативної складової аудіо 
потоків (виявляється при аналізі). 

Що вищим є показники Декодера у цих параме-
трах, то більша імовірність якісного процесу пере-
кладу, що є метою будь-якого процесу творчого пе-
рекодування інформації – повноцінна комунікація. 

Фізіологічні характеристики учасників процесу 
перекладу є напрочуд важливими, оскільки саме 

 
 Рис. 3, 4. Функції відділів півкуль
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від них великою мірою залежить те, чи успішно 
пройде перший етап – етап сприйняття тексту. За 
таких умов звуковий інформаційний потік із усіма 
його особливостями стає об’єктом щільної уваги. 

Так, потік мовлення складається у своєму ау-
діовираженні із звуків.

Звук, з фізико-біологічного підходу, має від-
повідні базові характеристики: 

– частота; 
– інтенсивність;
– тривалість; 
– звуковий спектр.
Людське вухо як частина апарату чуття здат-

не у нормальних умовах вловити звуки на часто-
ті від 16Гц до 24000Гц. Герц – одне коливання на 
секунду. частоту ще називають «висотою» звуку – 
чим більшим є значення, тим «вищий» звук. 

Частоти людської мови розподілені відповідно 
до тембрів голосу. Тембральний поділ має такий 
вигляд: 

– бас (80-350Гц), прикладом може бути Шаля-
пін, у якого на записах іноді тембр сягає нижньо-
го ліміту у 44Гц;

– баритон (110-149Гц), прекрасним представ-
ником баритону у чоловіків є бард Володимир 
Висоцький;

– тенор (130-520Гц), як у італійського співака 
Лучано Паваротті;

– дискант (260-1000Гц), зазвичай зустріча-
ється рідко, відповідає жіночому голосові тембру 
сопрано (260-1050Гц), який можна почути у Мон-
серрат Кабальє;

– колоратурне сопрано (260-2000Гц), зустріча-
ється вкрай рідко. 

Відповідно до усного перекладу, найчастіше зу-
стрічаються чоловічі голоси типу баритон, жіночі – 
середнє сопрано. Бас Декодерові важко сприймати 
при синхронному перекладі, оскільки від звуків 
такої низької частоти барабанна перетинка вібрує 
дещо довше, подовжуючи «умовно» таким чино 
етап сприйняття. Довготривале сприйняття басо-
вих звуків важке для людини, імовірно, саме тому 
басові партії оперних творів у порівнянні з іншими 
зазвичай коротші. Баритон і сопрано сприймаються 
легше від інших типів голосу, дещо спрощуючи етап 
сприйняття і прискорюючи увесь процес загалом. 

Інтенсивність. За винятком певних нюансів, 
неістотних для даної роботи, простішим еквіва-
лентом цього терміна буде слово «гучність». Ін-
тенсивність примітивно вимірюється в децибелах, 
які взагалі-то є одиницями виміру потужності. За-
лежить вона від амплітуди коливань голосових 
зв'язок. Справа в тому, що ця «амплітуда» не по-
вністю, але частково індивідуальна, в межах наяв-
ного тембру вона може коливатися від нижнього до 
верхнього рубежів, і зумовлена як фізіологічними 
якостями кожного окремого індивідуума, так і його 
темпераментними якостями. Наприклад, мелан-
холік не буде вести розмову на піднесених тонах, 
тоді як холерик підносить голос навіть у звичайних 
обставинах. Децибельна характеристика людсько-
го голосу варіюється приблизно так: 

тихий шепіт – 35Дб; спокійна розмова – 70Дб; 
крик – 90Дб. 

Тривалість звуку вимірюється як фізично, 
так і фізіологічно у тих самих одиницях – секун-
дах. У нашому випадку тривалість звукового по-
току прямо пропорційна навантаженню на мозок 

Декодера – чим більше триває монологічне мов-
лення, що становить собою інформаційний потік 
із мінімальними паузами, тим важчим воно стає 
для сприйняття.

Звуковий спектр – імовірно, найцікавіша з ха-
рактеристик звукового потоку. Це тонке розпізна-
вання звуків, поділ їх на «значимі» та «не значимі». 
У нашому випадку – на звуки мовлення і побічні 
звуки. Побічні звуки завжди присутні під час усного 
перекладу, але не завжди перешкоджають процесо-
ві. Утім, ось певні приклади звуків, наявних у нор-
мальному спектрі, із характеристиками гучності: 

– міський шум (35Дб); 
– пилосос, міксер, кухонний комбайн (80Дб);
– метро або узбіччя (95Дб);
– цех, виробнича частина підприємства  

(100-110Дб). 
Як можна побачити, порівнюючи характерис-

тики гучності, звичайний міський шум перекриває 
або приблизно рівний тихому мовленню, що пере-
шкоджає сприйняттю його декодером. Технічні 
прилади, транспорт можуть «заглушити» і звичай-
не мовлення. А переклад під час екскурсії на вироб-
ниче підприємство коштуватиме перекладачеві го-
ловного болю – доведеться сприймати чужий крик 
і кричати самому. Отже, акустичні характеристики 
оточення можуть стати на заваді перекладові. Так, 
перекладачам від різноманітних шлюбних агенцій 
доводиться часто займатися синхронним або послі-
довним перекладом у кафе, крамницях та інших 
публічних місцях, при великому скупченні народу. 
Звуки оточення, бесіди за сусіднім столиком, імовір-
на музика – усе це фактори, що сприяють розсію-
ванню уваги, перешкоджають концентрації і при-
зводять до помилок і неякісного перекладу. 

Серед інших завад на шляху до успішного 
творчого перекодування аудіо потоків стають 
і акустичні характеристики оточення – луна 
(спотворення почутого), протяги або вітер, і под.

Людський організм є надзвичайно адаптивним, 
адаптація спрацьовує і у таких випадках, що опи-
сані вище. Мозок віддає команду фільтрувати зву-
ковий спектр, віддавати більше уваги сприйняттю 
аудіо потоку на частоті 100-260Гц, гучністю 70Дб. 
Проте на це потрібен час, тому синхронному пере-
кладові це заважає надзвичайно. Послідовний має 
часову фору, залишаючись можливим за умов по-
стійного напруження органів чуття та мозку. 

До акустичних характеристик учасників про-
цесу перекладу слід додати також імовірні індиві-
дуальні мовленнєві вади (гаркавість, шепелявість, 
гугнявість і под.) Проте це не обов’язково мають 
бути саме вади. Прикладом із власної практики 
наведемо випадок, коли делегація бельгійських аг-
рономів не знайшла перекладача з французької, і, 
оскільки усі представники добре володіли англій-
ською, автори здійснювали англо-російський та ро-
сійсько-англійський переклад. Але індивідуальні 
особливості французької мови, як-то грасирування 
та наголоси на останній склад, на жаль, проскаку-
вали і у англійському мовленні. Цьому доводило-
ся приділяти певну увагу при сприйнятті, але на 
другу годину перекладу мозок вже призвичаївся 
сприймати такий акустичний варіант.

Іншим чинником, який має певне відношення 
як до акустичних, так і до фізіологічних, є від-
стань від Декодера до його підопічних. Акус-
тично чим ближче відстань, тим легше розчути 
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аудіопотік і розрізнити його елементи для опра-
цювання. Проте люди не завжди адекватно ре-
агують на надто близький контакт із малозна-
йомою людиною, і це може стати на заваді як 
проблема психологічного характеру. Тут пере-
кладач має проявити делікатність і підвищити 
голос. Це, звичайно, потребує від перекладача 
більшої напруженості, але така вже у нас робота. 

Підбиваючи підсумки акустичним характерис-
тикам як оточення, так і мовців, хочеться ще раз 
наголосити на важливості як позитивного, так 
і негативного впливу цих чинників на сприйняття 
і продукування інформаційних потоків Декодером. 

Виходячи із викладених вище даних, можна 
зазначити, що переклад як процес залежить від 
напрочуд великої кількості чинників фізіологіч-
ного, психологічного, просторово-акустичного ха-
рактерів. Отже:

– переклад, як вища мозкова діяльність, ак-
тивно залучає центри Брока та Верніке, а також 
слухову кору головного мозку, як і мовленнєвий 
та жестикуляційний апарати. При цьому синх-
ронний потребує найбільшої активності вище-
зазначених відділів мозку, а специфіка усного 

реферативного перекладу полягає у залучення 
до обробки інформаційного потоку логічного 
та аналітичного контурів свідомості;

– визначальні чинники процесу сприйняття 
інформаційного потоку поділяються на лінгвіс-
тично-акустичні та екстралінгвістичні;

– лінгвістично-акустичними чинниками є ін-
дивідуальні особливості мовця, кваліфікація пе-
рекладача, тембр голосу учасників процесу пере-
кладу, інтенсивність та частота інформаційного 
аудіо потоку;

 – екстралінгвістичними чинниками є зву-
ковий спектр під час процесу, оточення мовців 
та декодера.

Висновки і пропозиції. Отже, з вищезаз-
наченого можна зрозуміти, що психолінгвісти-
ка, як підрозділ загального мовознавства, який 
розвивається напрочуд швидко, стане у пригоді 
і перекладачеві як безцінний інструмент аналізу 
комунікативного процесу з акустико-фізіологіч-
ного та лінгвістичного боків. Через це автор реко-
мендує вивчення цієї дисципліни в мінімальному 
обсязі студентами спеціальності «Переклад» для 
створення в них герменевтичного розуміння мови.
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