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Статтю присвячено проблемі перекладу та адаптації англомовних та україномовних аудіовізуальних
текстів, а також доступності інформації для осіб з вадами зору та слуху. У роботі аналізуються особли-
вості укладання субтитрів та правил аудіоопису, досліджуються проблеми, пов’язані з навичками чи-
тання та розуміння тексту у осіб з вадами слуху, розглядаються перекладацькі трансформації та спосо-
би перекладу аудіовізуальної продукції для зазначених аудиторій.
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Проблему забезпечення особам з вадами зору
і слуху рівних можливостей у використанні аудіо-
візуальної продукції успішно вирішують в усьому
цивілізованому  світі.  У  той же  час  в  Україні
ця проблема все ще залишається актуальною ,
оскільки  зазначені  категорії  осіб  знаходяться
в інформаційному вакуумі, не маючи змоги регу-
лярно отримувати аудіовізуальну інформацію та за-
довольняти свої освітньо-пізнавальні, культурно-
естетичні тощо потреби.

Об’єктом дослідження є інструменти забез-
печення доступу до аудіовізуальних послуг для лю-
дей  з  вадами  зору та  слуху –  субтитри  та  аудіо-
опис. Предметом – вербальні та невербальні за-
соби трансадаптації таких текстів.

Метою дослідження  є  аналіз  особливостей
укладання та перекладу субтитрів для осіб з ва-
дами слуху, розуміння правил аудіоопису, виявлен-
ня  проблем,  пов’язаних  з  навичками  читання
та розуміння тексту особами з вадами слуху.
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Матеріал  дослідження – англомовний фільм
A Good Year  («Гарний рік») Рідлі Скотта.

Серед основних інструментів для забезпечен-
ня доступу до послуг телебачення людей з обме-
женими можливостями  в Європейському Союзі
виділяють:

1) субтитрування;
2) розмовне субтитрування;
3) аудіоопис;
4) мову жестів [3].
Термін трансадаптація використовують на по-

значення  лінгвокультурної  адаптації  перекладу
з огляду на такі фактори, як культура, контекст,
цільова  аудиторія  тощо  [15]. У нашому  дослід-
женні висвітлимо особливості внутрішньомовно-
го  / міжмовного перекладу та  адаптації  (в тому
числі технічної) аудіовізуальних текстів, а також
доступності інформації за допомогою таких інстру-
ментів,  як  субтитрування та  аудіоопис для  осіб
з вадами слуху та зору.

Існують загально відомі вимоги для створення
субтитрів, а саме:

a) необхідність вміщати переклад в обмежену
кількість рядків (один-два) і знаків (близько 35-40
символів), що обумовлено міжнародними стандар-
тами швидкості читання і відображення субтитрів
на екранах; можливість збільшити чи необхідність
зменшити  кількість  символів  також  залежить
від «ширини» символу (наприклад, літери «ш, щ»
займають багато місця у рядку, на відміну від літе-
ри «і»);

б) прив’язка зміни субтитрів до зміни планів
в кадрі, що технологічно вкорочує час і простір пе-
рекладу.

Субтитри для людей з вадами слуху мають син-
хронізуватися не з мовленням персонажа, а з наяв-
ністю його/її образу у кадрі. І хоча субтитри мають
з’являтися на екрані через лічені секунди після по-
чатку висловлення, це може стати проблемою для
осіб з вадами слуху, оскільки багатьом людям необ-
хідний певний час  для  ідентифікації мовця  [12;
11, p. 72; 7, p. 156]. У таких випадках пропонується
конкретизувати  інформацію щодо статі,  акценту,
емоційного стану мовця за кадром [7, p. 184].

Проблеми виникають і у випадку появи голосу
за  кадром,  коли  глядач  не  може  бачити  мовця
і втрачає можливість розуміти контекст.

Перекладач має реконструювати усні вербальні
повідомлення у письмовій формі, вносячи зміни, не-
обхідні для природного прочитання особами з ва-
дами слуху, швидкість  та навички читання яких
є нижчими, ніж у людей без вад слуху. Інші звукові
повідомлення, що не є діалогічними/монологічни-
ми, також мають бути ідентифіковані, перекладені
та перекодовані  у  візуальній  (письмовій) формі
[7, p. 156].

Едвард Браніган вважає, що звук є більш зна-
чущим, ніж образ, оскільки безпосередньо пере-
носить глядача до атмосфери фільму. Перекладач
має якомога повніше передати словами естетику
та повідомлення, що містяться у музичному творі
[9, p. 99].

Презентують  текст  для  осіб  з  вадами  слуху
на темному тлі у вигляді прямокутної рамки. До-
зволено використовувати сім кольорів шрифту та
вісім кольорів рамки. Білий шрифт на чорному тлі
вважається найбільш прийнятним для ефектив-
ного прочитання, а також жовтий, блакитний, зе-
лений чорний;  колір фуксії,  червоний  та  синій
є менш вдалим вибором. Однак якщо у самому
фільмі багато яскравих кольорів, використовува-
ти  кольорові шрифти  та  тло  не  рекомендують
через зниження можливості розпізнавати текст.
Також рекомендовано робити пробіл між словом
та знаками оклику чи питання, використовувати
курсив та жирний шрифт на позначення мовлення
осіб, що говорять іноземною мовою, голосу, що
лунає з телефону, радіо, телевізора, слів пісні; для
ідентифікації мовця можна використовувати його/
її  ім’я,  стрілочку,  направлену на мовця,  зміщені
бокові субтитри чи інший колір субтитрів [7, p. 186,
191–201].

Зазвичай  ідентифікація мовця у  діалозі пере-
дається  тире  чи рискою перед субтитром, однак
для адресата з вадами слуху, можуть знадобити-
ся додаткові маркери: позначення різним кольором
висловлень  у  діалозі  або  вказівка  стрілочкою
на особу, яка продукує висловлення у даний мо-
мент, або використання бокових субтитрів, або за-
значення у дужках статі, віку, іконічних знаків, типу
телефон, навушники,  курсиву,  прописних  літер.
Символ # використовують на позначення музики
(рідко – скрипковий ключ) [7, p. 319]. У дужках
можна позначити початок та кінець музики, назву
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музикального твору, жанр, емоційне забарвлення
твору, можливо, прізвище співака.

Наприклад:
(1) MAN (calls): Max! – ЧОЛОВІК (кличе): Максе!
(2) MALE REPORTER: And there were strange

goings-on  – РЕПОРТЕР: Дивні  події  сталися
Для передачі паралінгвістичної інформації, на-

приклад емоційних станів, зокрема таких як злість,
радість, щастя, сум, страх тощо використовують
знаки оклику та питальні знаки, маркування емоції
у круглих, квадратних дужках, використання емо-
тиконів на  початку  субтитру  [7,  p.  228]. Невер-
бальні  акустичні  компоненти  кінотексту мають
бути передані  вербально або  іконічно у дужках,
Наприклад:
(3) (cork  pops)  –  (звук  пробки)
(4) (croaking)  –  (квакання)

Субтитри розташовують у один чи два рядки
(рідко  у  три),  причому  субтитр  у  два  рядки  чи-
тається швидше,  ніж  субтитр  в  один  рядок.
В ідеалі, для швидкого прочитання, наступний кадр
має супроводжуватися однорядковим субтитром,
тобто дворядкові та однорядкові субтитри мають
чередуватися. Однак на практиці, цього досягти
складно  через швидкість/тривалість  мовлення,
необхідність синхронізації. Субтитри можуть роз-
ташовуватись по центру, ліворуч (верхній рядок має
бути коротшим за нижній) або будь-де на екрані,
якщо це необхідно для ідентифі-кації мовця, але
такі зміщені субтитри не мають перекривати об-
личчя чи рот мовця [7, p.202–203].

Складну проблему становить сприйняття суб-
титрів особами з вродженою глухотою, які не ма-
ють досвіду використання усного мовлення. Тож,
субтитри, які імітують усне мовлення, не є для них
мовленням,  а  лише  письмовим  повідомленням
(текстом) [7, p. 205]. Більшість дітей мають недо-
статні навички читання, оскільки загальний рівень
мовних навичок є нижчим через брак досвіду ви-
користання мови [13, p. 137]. Так, представникам
англомовної культури бракує зорового сприйняття
лексики, розуміння складних синтаксичних конст-
рукцій, систем часів, стану, способу, допоміжних
дієслів, відмінювання займенників, прийменників,
непрямих доповнень та сполучників. Однак імен-
ники прикметники, дієслова та прості синтаксичні
конструкції  засвоюються  краще. Ці  проблеми

є менш наявними в осіб, які втратили слух вже після
того,  як  засвоїли мовні  та мовленнєві  навички.
[14, p. 179; 13, p. 129; 7, p. 97–102].

Складним для таких осіб є розуміння метафор,
каламбурів, іронії, порівнянь, ідіоматичних виразів,
гумору, полісемії та омофонів. Для передачі назва-
них  вище одиниць перекладач має  спрощувати,
пояснювати чи описувати дані елементи, хоч і за
рахунок втрати стилістичного різноманіття. Варто
уникати складних синтаксичних конструкцій, нада-
ючи перевагу простим, стислим реченням, не об-
тяженим складною лексикою [7, p. 211–212].

Наприклад:
(5) (quiet  orchestral  music  plays)  –  (грає  тиха

оркестрова  музика)
(6) (lights match)  –  (запалили  сірник)

Джоселін Невес вважає, що особи з частковою
та повною глухотою, особи, які отримали мовлен-
нєві та мовні навички до втрати слуху та ті особи
з вродженою глухотою, що не мали змоги отрима-
ти такі навички, – це різні аудиторії, тож і субтитри
мають укладатися для них по-різному [6].

Для юних представників україномовної/росій-
ськомовної культури також характерне переважан-
ня аналітичного типу сприйняття над синтетичним.
Образний матеріал безпосередньо запам’ятовуєть-
ся більш успішно, оскільки їх зоровий досвід шир-
ше. Виявлено, що в процесі відтворення слів особи
з вадами слуху можуть замінювати одне слово ін-
шим, близьким за змістом, однак ці заміни рідко
бувають повноцінними. Наприклад, зміни відбува-
ються  за  зовнішньою подібністю  (укр.:  мине  –
мене,  пресувати –  присувати;  рос.:  угол-уголь,
дрожит-держит); за смисловою спорідненістю
(укр.:  ;  рос.:  кисть-краска,  земля-песок).  Вста-
новлено, що діти з повною глухотою насамперед
засвоюють іменники, які мають пряму предметну
віднесеність. Найважче  запам’ятовуються  украї-
номовні та російськомовні дієслова і прикметники.
Найбільш важким для таких дітей є засвоєння гра-
матичної будови речення, правил словосполучень,
граматичних зв’язків слів. Відзначаються труднощі
в розумінні писемного мовлення глухими дітьми.
Наприклад, вони можуть розуміти буквальне зна-
чення слова, фрази, проте у них виникають труд-
нощі в розумінні переносного значення слів, сим-
волічних виразів [1].
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Тож, при створенні субтитрів важливо викорис-
товувати різні лексичні та граматичні трансфор-
мації. Наприклад,  заміна частин мови необхідна
для полегшення розуміння змісту тексту – особі 
з вадами слуху легше зрозуміти іменник, ніж дієсло-
во, прислівник або іншу частину мови: «Вона чу-
дово  співає»  –  «Гарна  співачка»;  важливо  вер-
балізувати нелінгвістичні елементи фільму, наприк-
лад: (музика),  (крик за кадром),  (тиша),  (вибух);
потрібно уникати метафор, прислів’їв, приказок,
фразеологізмів або передавати їх описово.

Якщо мовлення персонажа містить некоректні
лексичні чи граматичні одиниці, діалектизми, сленг,
обсценну (нецензурну) лексику, це не є підставою
для «нормалізації» мовлення, оскільки такі одиниці
містять важливе конотативне значення. Таку об-
сценну лексику  перекладають  як  вона  є,  однак
не перевантажуючи текст перекладом усіх зазна-
чених одиниць – переклад окремих із них надасть
адресату уявлення про мовлення та особистість пер-
сонажу [8, p. 40]. Одиниці обсценної лексики варто
перекладати з обережністю, зважаючи на той факт,
що лексика такого роду виглядає набагато грубі-
ше у письмовій формі, аніж в усній [10, p. 22].

Для доступу до аудіовізуальної продукції осіб
з вадами зору вдаються до аудіоопису візуальної
інформації, який подається через додаткову доріж-
ку. Цей спосіб вимагає набагато більше часу, ніж
триває сама програма.

Аудіоопис розповідає про те, що відбувається
на екрані: опис подій, зміна місця дії і виразів об-
личчя, жестів. Такий опис розміщується між діа-
логами або коментарями, щоб не заважати пере-
бігу програми/фільму.

Текст аудіоопису повинен складатися фахівцем,
що має літературну освіту, бажано в галузі журна-
лістики або написання сценаріїв для кіно або теат-
ру. При цьому він повинен мати у своєму розпо-
рядженні ліцензійну копію фільму і, по можливості,
монтажний лист або сценарій, де вже є детальна
інформація про перебіг будь-яких візуальних подій
у кадрі. Майбутні фахівці аудіоопису повинні бути
спостережливими, уміти швидко виділяти головне
і коротко охарактеризувати його [2; 4; 5].

Висновки .   Отже,  перекладачеві  необхідно
пам’ятати, що монологи, діалоги, полілоги та інші
звукові ефекти роблять сцену реалістичною, музи-

ка створює настрій сцени, звук і музика створю-
ють  безперервність  розвитку фільму.  Тож,  для
трансадаптації  текстів  для  осіб  з  вадами  слуху
та зору, переклад має адаптувати текст до певних
вимог, а саме: важливі елементи звукоряду мають
бути  передані  вербально  (письмово  –  для  осіб
з вадами слуху (субтитри); усно – для осіб з вада-
ми зору (аудіоопис). У субтитруванні рекомендо-
вано використовувати іконічні знаки, різні кольори
шрифту чи  тла,  емотикони  на початку  речення,
знаки оклику та питальні знаки на позначення емо-
ційності висловлення та для полегшення розумін-
ня тексту. Важливо використовувати прості син-
таксичні конструкції та уникати складної стилістич-
но забарвленої лексики.

Перспективи.   Надалі плануємо розглянути
особливості локалізації комп’ютерних ігор.
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