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Психолінгвістичне обґрунтування
використання зорової опори на друкований текст
у навчанні усного послідовного перекладу
З позиції практичної діяльності перекладача зміст поняття «усний
переклад з опорою на друкований текст» цілком співпадає зі змістом поняття
«переклад з аркуша», яким позначається окремий вид перекладу, що, за своєю
складністю дорівнює синхронному усному перекладу. На підставі цієї
тотожності випливає логічний висновок: навчати перекладу з аркушу, тобто
усного перекладу з опорою на друкований текст, слід як окремого виду
мовленнєвої посередницької діяльності перекладача. Справедливість такого
висновку не підлягає сумніву, але потребує обговорення правомірність
наступного висновку, що базується на його основі – висновку про недоцільність
використання друкованого вихідного тексту в якості зорової опори під час
навчання усного синхронного перекладу, а саме: використання зорової опори
на друкований текст як методичного прийому лише ускладнює навчання
синхронного перекладу, оскільки «наличие перед глазами студента печатного
текста подсознательно стимулирует рефлексы письменного перевода» [6].
Правомірність такого висновку ставиться під сумнів методичними
дослідженнями доцільності використання зорової опори на текст та появою
чималої кількості практичних розробок, що використовуються у навчанні
усного синхронного перекладу з опорою на друкований текст [7, 8, 1, 3].

На жаль, на відміну від навчання усного синхронного перекладу
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спеціальностей, фактично не отримали ані методичного дослідження, ані
практичного застосування у навчальному процесі.
Побоювання методистів використовувати зорову опору у навчанні
усного послідовного перекладу, можливо, полягає у незбіжності форм
вираження (письмова – усна) та каналів (зоровий – слуховий) сприйняття змісту
вихідного повідомлення, притаманних предмету навчання (тобто навчання
усного послідовного перекладу) та прийому, який використовується у навчанні
даного предмету (в нашому випадку – читання вихідного друкованого тексту).
Можливо, така незбіжність, в свою чергу, призводить до хибного висновку про
те, що операційний склад цільового предмету навчання (усний послідовний
переклад) і прийому, спрямованого на оволодіння даним предметом (зорова
опора на текст), є розбіжними, тобто суперечливими, несумісними за своїми
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здорового глузду, дидактики та методики викладання не має права на
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«незбіжність» і «розбіжність»? Здається, ні, адже на противагу зазначеним
незбіжностям між читанням тексту та усним перекладом (послідовним чи
синхронним)
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мовленнєво-розумових процесів, що становить фізіологічну, психічну та
психолінгвістичну передумову успішного навчання послідовного усного
перекладу з опорою на друкований текст. Це – рецептивний характер операцій
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повідомлення, незалежно від його форми вираження – графічної (письмової) чи
акустичної (усної). До того ж, в обох випадках виконання цих рецептивних дій
є вмотивованим установкою на наступний спільний результат – усний
переклад, незалежно, в усній чи письмовій формах вихідне повідомлення
сприймалося.
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діяльності, пов’язаної зі сприйняттям й осмисленням вихідного мовленнєвого
повідомлення та продукуванням цільового усномовленнєвого висловлювання.
1. Рецептивний етап перекладу об’єктивується фізичним сприйняттям
графічно або акустично переданого вихідного змісту. Таке сприйняття
забезпечують зорові, слухові та м’язові (артикуляційні) рецептори, які задіяні
як під час читання, вголос або про себе, так і під час аудіювання. Спорідненість
фізіологічних рецепторів, що забезпечують сприйняття інформації письмового
та усного вихідного повідомлення, унаочнює Таблиця 1.
Таблиця 1.
Рецептори та подразники, які вони сприймають:
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скорочень
згорнуте
імпульси згорнуПисьмова
графічне
внутрішнє
тих м’язових
(читання про себе) зображення тексту
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Усна
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сигнали
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скорочень
Форма вихідного
повідомлення

2. Надіслані в мозок нервові імпульс фіксуються у вигляді предметно- та
абстракто-образного концепту як багатомірної симультанної структури [2], яка
виконує функцію оперативної одиниці мислення [5], тобто мовленнєвомисленнєвої активності.
3. Рецепція вхідного висловлювання вмотивована, адже перекладач
сприймає інформацію вихідного висловлювання з конкретною метою –
максимально швидко розпочати озвучування її змісту мовою перекладу. Тому в

свідомості перекладача присутня установка на утримання в оперативній пам’яті
концептів як нейронних відбитків оперативних одиниць пам’яті [4], що й
запускають механізми внутрішнього згорнутого проговорювання (внутрішнє
проговорювання) та самокорекції (завдяки внутрішньому слуханню) форми та
змісту наступного усно перекладу.
Спорідненість фізіологічних рецепторів, що забезпечують сприйняття
вхідної інформації письмового та усного вихідного повідомлення, а також
спільний вмотивований результат дії цих рецепторів – концепт форми та змісту
усного цільового висловлювання дозволяють висунути гіпотезу про те, що в
умовах обмеженої кількості годин, відведених на навчання студентів
нефілологічних спеціальностей письмового та усного перекладу, використання
зорової опори на друкований текст сприятиме поліпшенню ефективність
навчання усного послідовного перекладу.
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