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етичних аспектів клонування людей, збуту наркотичних засобів, викрадення людей, збе-
реження «людяності». К. Ішіґуро зосереджується на внутрішньому світі протагоніста та 
людській душі, психічний стан якої він визнає найбільшою цінністю.  
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Тетяна КАЛІНІЧЕНКО 

(Харків, Україна) 
 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 
 
Теоретичні проблеми перекладу є одним з найбільш важливих і значущих для зага-

льного мовознавства питань, тому доречним є виявлення взаємозв’язку лінгвістики з 
теорією перекладу. 

Суттєвим є дослідити завдання в контексті дослідження теорії перекладу та лінгвісти-
ки і розглянути теоретичні проблеми перекладу з гносеологічної точки зору, а також ви-
явити величезні можливості використання понять і методів дослідження, які експлуату-
ються сучасною лінгвістикою для вивчення проблем перекладу [6]. 

Теоретичний підхід в перекладознавстві як науки засновано на дослідженнях відомих 
лінгвістів, таких як Ф. Соссюр, А. Мартіне, Л. Ельмслев, Л. Блумфілд, які вивчали значен-
ня мовного знака, на працях в області фонології таких вчених як Ж.М. Прієто, 
Ж.К. Гарден, А.С. Соренсен. Можно згадати труднощі перекладу з посиланням на праці 
Ю.А. Найда, відомого перекладача Біблії. Неоднозначно ставляться до точок зору 
Б.Л. Ворфа і гіпотези Сепіра – Ворфа, яка передбачає, що спосіб розуміння світу зале-
жить від мови. Взагалі проблеми теоретичного перекладу розглядаються у працях бага-
тьох вчених як зарубіжних так і вітчизняних, серед яких можна згадати В. Карабана, 
О. Чередниченка, Г. Ейгера, Р. Зорівчак та інших. 

Предметом даної роботи є переклад і теоретичні проблеми, що відносяться до цієї 
області досліджень. Необхідно проводити наукові дослідження процесу перекладу в 
рамках загального мовознавства, тому що переклад має багато різних аспектів, в тому 
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числі нелінгвістичних [5; 2]. Переклад – це мистецтво, але він має аргументовано науко-
вий характер [1]. 

З однієї сторони, основні проблеми перекладу можуть бути розглянуті за допомогою 
лінгвістичного підходу. Однак, з іншої, переклад – це також літературна проблема, тому 
для вирішення його питань необхідно використовувати обидва підходи [7; 4]. 

Отже, проблематикою дослідження в галузі перекладознавства має бути аналіз су-
часних концепцій мови на науковому рівні, які ставлять під сумнів саму можливість пере-
кладу. Існує три групи проблем, які є лінгвістичними бар’єрами для перекладу: специфіч-
ність семантики мовних знаків, несумісність уявлень про всесвіт, створених мовою для 
відображення позалінгвістичної реальності та відмінності в цій реальності, в культурі та 
цивілізації носіїв різних мов. 
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Марина КАМІНСЬКА 
(Херсон, Україна) 

 
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ФАХІВЦЯ  

НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 
 
Підготовка висококваліфікованих, добре інформованих, здатних жити і працювати в 

багатонаціональному середовищі фахівців – є предметом позачергової уваги університе-
тів в період глобалізації та інтеграції сучасного суспільства. В цих умовах іноземна мова 
виступає одним з найважливіших компонентів професійної підготовки. 

Розвиток сучасної світової економіки та міжнародних зв’язків пов’язані з процесом 
глобалізації сучасного суспільства. 

Як правило, з процесами глобалізації зв’язують розширення міжнародних обмінів, ку-
льтурних контактів, розвиток телекомунікацій і сприйняття нашої планети як загально 
будинку. З цього погляду глобалізація є привабливим процесом, що обіцяє народам 
взаємну вигоду і користь. Цим можна пояснити вектор розвитку України на інтеграцію з 
Європейським Союзом. 

Разом із загальноєвропейською інтеграцією повинні йти інтеграційні процеси у вищій 
освіті країн регіону, що дозволить щонайкраще готувати висококваліфікованих фахівців, 
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