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ментальної репрезентації, що утворюється в процесі інтегрування інформації 
тексту у цілісну картину світу перекладача-інтерпретатора [5]. Враховуючи 
когнітивний фактор, тобто концептуальну проекцію цільового тексту і уявлення 
перекладача про картину світу цільової аудиторії, і комунікативний аспект, тобто 
інтенцію вихідного тексту, і комунікативно-прагматичні характеристики 
аудиторії, перекладач виробляє глобальну стратегію перекладу, яка є 
своєрідним планом досягнення усвідомленої мети, а також тактики перекладу, 
що полягає у визначенні конкретних компонентів змісту або форми мовних / 
мовленнєвих одиниць оригіналу, які підлягають відтворенню у перекладу [2]. 

Таким чином, доходимо висновку, що існує цілий ряд перекладацьких 
парадигм, кожна з яких має свої особливості та ознаки. Ці парадигми можуть 
існувати незалежно одна від одної, а вибір конкретної зумовлює особливості 
вторинного тексту. 
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КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ГУМОРУ ПІД  

ЧАС АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
Будь-який адекватний аудіовізуальний переклад кінопродукції, що 

відноситься до жанру комічного та зорієнтована на іншомовну культуру, не може 
відбуватись без використання перекладацької адаптації, оскільки саме вона 
значною мірою забезпечує краще сприйняття кінострічки і відповідно, розуміння 
комічного, закладеного в оригіналі. Явище адаптації в даному випадку 
використовується для подолання культурної асиметрії, зберігаючи для 


