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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Глобалізаційні процеси в усіх сферах 

діяльності призвели до небаченого досі зростання ролі іншомовної та 

міжкультурної комунікації. Важливого значення в цьому контексті набуває 

локалізація, як особливий вид перекладу. Якщо такому аспекту, як локалізація 

програмного забезпечення уже присвячено значну кількість досліджень, то 

надзвичайно актуальною є проблема локалізації відеоігор.   

Сьогодні відеоігри – це один з видів активного дозвілля багатьох людей 

по всьому світу. Діти та дорослі трактують відеоігри як форму проведення 

вільного часу, що рівноцінне читанню, перегляду фільму або відвідуванню 

театру. Високоякісні сучасні відеоігри виконують не лише розважальну 

функцію, а й навчальну та виховну. Тому, попит на розважальне програмне 

забезпечення спонукає видавців відеоігор перекладати більше своїх продуктів 

на інші мови. Проте, для того, щоб досягти високого рівня популяризації на 

міжнародному ринку таких товарів, характер мультимедійних інтерактивних 

розважальних програмних продуктів, вимагає особливого перекладу, а саме 

локалізації. Розвиток нової професійної практики потребує нових досліджень у 

рамках перекладознавства. Важливо наголосити на недостатньому висвітленні 

цієї проблематики в українській перекладознавчій теорії і практиці, що 

зумовило вибір теми наукової роботи.  

Проблемі локалізації відеоігор присвячені дослідження таких 

перекладознавців, як Я. Богост, Ю. Онищенко, Ф.Керр, Д.МакДугалл,  

Д.Обрайен, К.Манрігон,  М.Охаган, Г. Чандлер та інших. 

 Об’єкт дослідження – локалізація відеоігор як перекладознавча 

проблема.  

 Предмет дослідження – лінгвістичні особливості локалізації відеоігор.  
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 Мета дослідження полягає у виявленні лінгвістичних особливостей 

локалізації контенту відеоігор для україномовного користувача та створенні 

моделі локалізації відеоігор.   

 Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1. проаналізувати теоретичні засади локалізації відеоігор у 

перекладознавчому контексті та визначити їх взаємозв’язок; 

2. дослідити лінгвістичні особливості адаптації контенту відеоігор для 

цільової аудиторії; 

3. розробити модель локалізації відеоігор.  

Відповідно до предмета дослідження та визначених завдань використано 

такі методи дослідження:  

- теоретичні: аналіз (для вивчення наукової літератури з досліджуваної 

теми); порівняльний метод (для визначення ступеня адекватності та 

точності перекладу одиниць тексту, який локалізується); системний 

метод (для формування узагальненої моделі локалізації відеоігор); 

синтез та узагальнення, що сприяють підведенню проміжних і 

загальних підсумків роботи; 

- емпіричні: бесіди з представниками української локалізаційної спілки 

«Шлякбитраф» з метою виявлення особливостей локалізації відеоігор 

в умовах реального професійного середовища.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що комплексно розкрито 

специфіку локалізації відеоігор, а саме вивчено теоретичні засади локалізації 

відеоігор з точки зору перекладознавства та виявлено головні мовні 

особливості адаптації тексту відеогри у цільовій мові.      

Теоретичне значення роботи визначається тим, що проведене 

дослідження здійснює значний внесок в теорію перекладу та теорію локалізації 

відеоігор.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отриманні 

результати можуть використовуватись в роботів перекладачів, які займаються 

локалізацією відеоігор, а також в процесі підготовки майбутніх перекладачів.  
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Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури.  

 

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОІГОР 

1.1. Локалізації відеоігор в перекладознавчому контексті  

За останні чотири десятиліття відеоігри стали надзвичайно 

розповсюдженими в цифровому суспільстві. Вони не лише є одним з 

найпопулярніших варіантів проведення дозвілля, але й виконують інші важливі 

цілі зокрема оствітню та виховну. Доступність відеоігор на різних платформах 

та у різних форматах зробила їх ще популярнішими. 

Глобальний успіх ігрової індустрії частково пояснюється локалізацією, 

тобто процесом адаптації гри технічно, лінгвістично і культурно для того, щоб 

продавати її на різних територіях. 

З розвитком технологій і збільшенням витрат на розробку ігор класу ААA 

(умовна підмножина відеоігор, які створюють і розповсюджують середні та 

великі видавництва, що зазвичай мають більше коштів на розробку й рекламу) 

локалізація стала важливою для того, щоб продавати якомога більше копій по 

всьому світу і максимізувати рентабельність інвестиційних ігрових компаній. 

Таким чином, локалізація стала важливим процесом у ігровій індустрії, про яку 

не можна забувати розробниками та видавцями, якщо вони хочуть досягти 

великого успіху. 

Сьогодні існує низка досліджень, які заклали основу для створення 

теоретичної бази та методології цього специфічного жанру перекладу. На 

онтологію локалізації відеоігор впливають дослідження, які стосуються 

вивчення сутності поняття відеогри, її компонентів та принципів використання. 

Також триває дискусія щодо термінології яку використовують для опису такого 

типу перекладу. Так, зокрема, варто зазначити, що досі не існує одностайної 

думки стосовно того,  яким терміном слід послуговуватись, коли мова йде про 

локалізацію: відеогра чи комп’ютерна гра. На думку М. Охагана, вибір терміну 
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певною мірою залежить від регіону. У Великобританії прийнято вживати 

термін «комп’ютерна гра», незалежно від того, на якій платформі її грають 

(комп’ютер чи ігровий консоль). Такі науковці, як Ф. Керр, Д. МакДугалл, 

Д. Обрайен, вважають, що, в контексті локалізації, термін «комп’ютерна гра» є 

найбільш прийнятним. В країнах Азії (Китай, Японія та Корея) популярними є 

мережеві ігри для багатьох гравців (MMOGs – massively multiplayer online 

games), які грають лише на комп’ютері, тому, в цьому регіоні використовують 

відповідний термін [21, с. 93; 19, с. 63-64].  

М. А. Бернал-Меріно виокремлює п’ять загальних термінів, які вважає 

доцільними для використання у сфері локалізації ігор: гра (англ. game), 

електронна гра (англ. electronic game), цифрова гра (англ. digital game), 

мультимедійне інтерактивне розважальне програмне забезпечення (англ. 

multimedia interactive entertainment software), відеогра (англ. video game) [9, с. 

75-76].  

В українській термінології теж не існує узгодженої думки в цій сфері. 

Терміни «відеогра», «комп’ютерна гра» чи «гра» вживаються в одному значені, 

коли мова йде про їх локалізацію. В нашій роботі ми використовуємо термін 

«відеогра», оскільки, згідно із визначенням у словнику Oxford – це гра, яка 

відбувається через керування візуальними образами на моніторі комп’ютера чи 

іншому дисплеї [15].        

Важливо зазначити, що погляди науковців стосовно взаємодії процесу 

локалізації відеогри та перекладознавства різняться. Так, зокрема, у своїй 

новаторській монографії, Г. Чандлер зазначає, що локалізація відеогри 

передбачає не лише переклад тексту, але й інших аспектів, включаючи 

адаптацію графіки, а також дотримання правових норм та вимог цільового 

ринку. М. А. Бернал-Меріно розглядає «переклад» як найбільш адекватний 

термін, коли мова йде про відтворення тексту оригіналу цільовою мовою, що 

відбувається в рамках процесу локалізації який є більш ширшим поняттям та 

охоплює не лише відтворення контенту. Він також стверджує, що термін 

«локалізація» може застосовуватись в будь-якій галузі, однак коли мова йде про 
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переклад було б доцільно використовувати терміни мовна локалізація або 

культурна локалізація [9, с. 124-125; 13, c. 268]. 

Однак, такі дослідники як М.Охаган і К.Манрігон дискутують з приводу 

того чи локалізація включає переклад, як це прийнято вважати у 

перекладознавстві, або ж, навпаки, переклад є більш широкою концепцією, що 

включає в себе локалізацію. Як результат, вони обирають термін «локалізація 

гри», який є синонімом до терміну «переклад відеогри», коли йдеться про 

операції над текстом.  Вдаючись до редукціоністського підходу, А. Ренфорд 

також вважає що цей термін є релевантним, оскільки відеоігри є продуктом, 

цілком адаптованим до потреб користувачів, а не формою перекладацького 

витвору [22, с. 152].   

Серед дослідників також побутує думка, що локалізація відеігор є 

гібридним типом перекладу, оскільки він поєднує в собі особливості інших 

жанрів перекладу. Відеоігри містять пряму мову героїв відеогри повідомлення 

на екрані та інструкції для користувача. Переклад цих компонентів  створює 

певні труднощі, зокрема, такі як, робота з незавершеним текстом або переклад 

без доступу до вихідного тексту, більш відомий як «сліпа локалізація». 

Відеоігри також часто містять діалоги та кінематографічні сцени, а їхній 

сценарій можуть дублювати, він може містити субтитри, або і те і інше. Крім 

того, деякі відеоігри – зокрема рольові і пригодницькі – містять літературні 

уривки, які необхідно перекласти, зберігаючи літературність та поетичність 

тексту. Існують також відеоігри, увесь текст яких є римованим. 

Деякі ігри вимагають від перекладачів детального дослідження їх 

функціональності та термінології. Як приклад, перекладач, що працює над 

серією відеоігор Microsoft Flight Simulator (1986-2014), повинен мати такий 

самий рівень розуміння у авіаційній галузі, як і технічний перекладач який 

працює над текстом про реальні літаки. Тому, перекладач відеогри може 

стикатись з багатьма різними предметними галузями. Для цього потрібні різні 

навички, такі як інформаційно-пошукова компетенція та вміння працювати з 

термінологічними базами даних; знання основних особливостей та труднощів, 
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які пов’язані з дубляжем та накладанням субтитрів; а також наявність творчого 

мислення, для того, щоб обрати привабливі назви для різних предметів, 

позначених безеквівалентною лексикою та вміння зберегти риму, яка часто 

міститься у відеоіграх. Проте, незважаючи на те, що сьогодні існує значна 

кількість літератури з локалізації ігор, досі не вистачає описових тематичних 

досліджень, що дозволяють дослідникам встановлювати закономірності та 

тенденції щодо таких питань, як стратегії перекладу, переклад культурних 

реалій і переклад гумору.  

В контексті зазначеного вище, варто наголосити на важливості звернення 

до жанрової класифікації відеоігор, що може допомогти перекладачу в процесі 

їх локалізації, оскільки, різні жанри відеоігор вимагають різних перекладацьких 

навиків та вмінь. Існує безліч класифікацій відеоігор, залежно від регіону, де ті 

чи інші жанри є поширеними або навпаки. Враховуючи географію нашого 

регіону, доцільною вважаємо типологію відеоігор, яку здійснено популярним 

веб-сайтом Gamespot і яка відповідає рівню розвитку та популяризації 

відповідних жанрів на Заході та в Європі. Зазначена класифікація передбачає 

такі види відеоігор, як екшн – гра у якій потрібно застосувати свої навики, такі 

як швидша реакція, або вміння швидко приймати тактичні рішення; 

пригодницькі відеоігри – основа процесу цих відеоігор полягає у вирішенні 

поставлених завдань шляхом їх обдумування або пошуку різних підказок; 

«гонки» – відеоігри, в яких гравець керує авто; головоломки – вимагають 

задіяння логіки; рольові відеоігри, в яких суть ігрового процесу полягає в 

управлінні персонажем; симулятори, в яких суть гри полягає в точному 

відтворенні процесів, подій та фізичних законів реального світу; спортивні 

відеоігри; стратегії [16].  

На нашу думку, важливо звернути увагу на типологію текстів відеоігор, 

які мають різні особливості та цілі. Оскільки, в процесі локалізації відеоігор 

перекладач має справу із мультимедійним продуктом, це створює певні 

труднощі, такі як, якісне відтворення діалогу в письмовій формі для субтитрів і 

спливаючих діалогових вікон, синхронізація губ при дубляжі, просторові і 
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часові обмеження для субтитрів, кількість символів у субтитрах, обмеження 

інтерфейсу користувача тощо.   

Виокремлюють такі типи текстів відеоігор:   

1. Інструкція. Незважаючи на те, що вона завжди має, цікавий та творчий 

стиль написання, який є частково рекламним і частково літературним, 

більшість тексту, зазвичай, наповнюється дидактичними матеріалами з 

інструкціями, яких слід дотримуватися, щоб повністю насолодитися грою. Вона 

також містить технічні тексти про відповідні програмні особливості для 

запуску ігрового додатка. Крім того, гравці завжди знайдуть юридичну 

інформацію, які інформують користувачів про права та обов’язки, пов’язані з 

умовами  придбання розважального програмного продукту. 

2. Текст на упаковці. Як і інструкція, цей текст являє собою суміш різних 

текстових типів. Його відмінність полягає в тому, що наданий простір 

обмежується невеликими розмірами, зображеннями, логотипами та 

юридичними вимогами до маркування. Текст на упаковці поєднує в собі 

привабливі рекламні тексти з короткою технічною інформацією та юридичними 

повідомленнями. 

3. Файл «Readme». Цей короткий файл є, мабуть, останнім, створеним 

файлом в процесі розробки. Він використовується для інформування 

користувачів про всі останні коригування і як забезпечити безперебійну роботу 

продукту, а також виправити помилки при роботі продукту і помилки в 

друкованих матеріалах. Загалом,  це технічний текст. 

4. Офіційний сайт. Офіційний сайт складається з рекламного тексту, але 

також містить деякі технічні деталі. Веб-сайти, як правило, включають 

попередній перегляд продукту, відгуки, підтримку клієнтів тощо. 

5. Діалоги для дубляжу. Це письмовий текст, який має звучати як усна 

мова. Письмові сценарії, зазвичай, подані в таблицях. Для кожної репліки є 

окремий звуковий файл.  

6. Діалоги для субтитрів. Це усний текст, який повинен бути 

представлений у письмовій формі. Крім того, перекладачі можуть зіткнутися з 
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тим, що не всіх мовах однакові вимоги до написання субтитрів. Перекладачам 

часто доводиться застосовувати прийоми, що використовуються, наприклад, 

при перекладі коміксів для відтворення певних аспектів, таких як, акценти 

мовців. 

7. Інтерфейс користувача. Інформація у меню, спливаючі вікна та 

підказки є надзвичайно важливими, а їх перепроектування не завжди є 

оптимальним варіантом, тому перекладачі повинні враховувати кількість 

символів вихідного тексту. Подібно до локалізації програмного забезпечення, 

відеоігри можуть містити дуже детальні, переповнені параметри меню для 

управління різними функціями, такими як рівень складності, вибір графічного 

відображення, чутливість комп’ютерної миші або зворотній зв'язок. 

8. Графіка з текстом. Часто використовується багатошаровий графічний 

формат. Один із шарів може містити графіку з відеогри, тоді як інші шари 

створюють для назв, знаків вікового обмеження тощо [11]. 

Інший аспект в контексті вивчення локалізації відеоігор, який цікавить 

дослідників (М. А. Бернал-Меріно [10], К.Манрігон [20], М.Охаган [21]), 

полягає в наданні перекладачам відеоігор активнішої та більш творчої ролі в 

порівнянні з перекладачами, що працюють в інших сферах. Нарешті, ще одна 

гостра проблема в цій сфері стосується методології досліджень, яка на 

сьогоднішній день здебільшого була упущена. Отримання необхідний для 

перекладу матеріалів з ігор, таких як контекст та їх аналіз є складним і 

трудомістким процесом через інтерактивний та нелінійний характер відеоігор. 

Перекладачі також повинні витрачати час на проходження гри та досліджувати 

знімки екранів з ігор або переглядати відео людей, які записують та 

завантажують своє проходження гри на платформи, такі як YouTube, щоб 

отримати доступ до контенту гри.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що локалізація 

відеоігор, яку можна вважати особливим видом перекладу, сьогодні перебуває 

на етапі активного розвитку, як на рівні теоретичного обґрунтування, так і 

практичного застосування перекладацьких технік.  
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1.2. Концепції локалізації відеоігор  

Як відомо, локалізація відеоігор – це процес адаптації вмісту гри до 

цільової мови, згідно правових вимог та культурних особливостей. Вона 

включає в себе переклад тексту відеогри, аудіозаписів та інших частин, які 

потребують локалізації. Підчас локалізації відеоігор важливо враховувати 

особливості інтернаціоналізації та культуралізації, які є невід’ємною частиною 

цього процесу  

Локалізації відеоігор містить декілька важливих моментів, про які варто 

завжди пам’ятати. Це питання, які стосуються історії, а саме минулого і 

сьогодення. Проблема історичної точності є однією з найбільш важливих для 

місцевих ринків. Багато культур активно захищають свою історичну спадщину і 

походження, тому будь-яка альтернативна або неточність у відтворенні тої чи 

іншої історичної події може отримати значну емоційну реакцію. Історія є 

важливою темою, але не завжди  можна забезпечити повний контекст 

історичної події у відеогрі. Труднощі може створювати не лише віддалена 

історія, але й недавня, оскільки пам’ять про останні події дуже свіжа у 

свідомості людей. Також дуже важливими є питання релігії і різних систем 

віри. Творцям ігрового контенту необхідно бути уважними до культур, в яких 

назви їх ігор будуть випущені. Загалом, суспільство, засноване на священних 

правилах, має тенденцію бути менш гнучким і піддається контексту, в якому 

з’являється інформація, оскільки воно слідує тому, що вони вважають вищим 

стандартом, ніж людське судження; тобто, якщо з’являється проблематичний  

зміст, незалежно від контексту, то існує ймовірність виникнення негативної 

реакції. Звісно не можна забувати про такі важливі питання, як етнічність і 

культурні особливості. Окрім питань історії та релігії, існує багато таких, які 

підпадають під широку категорію, що стосується різних форм розбіжностей, 

неправильного сприйняття, негативного ставлення та постійних суперечок між 

культурними групами. Головною проблемою є використання етнічних або 

культурних стереотипів. І останньою важливою проблемою є геополітичні 



12 
 

розбіжності. Національні уряди часто зміцнюють свої світогляди і масштаби 

свого географічного суверенітету через цифрові медіа, включаючи онлайн-

карти та відеоігри. Це стосується ситуації, коли уряд претендує на певні 

території, і вони очікують, що ці території будуть показувати як інтегровані 

їхньою нацією, незалежно від того, чи є це на функціональній карті або в світі 

відеоігор. Таким чином, вище зазначене свідчить про необхідність врахування 

культуралізації в процесі локалізації відеоігор. 

Культуралізація передбачає фундаментальне дослідження відеогри, що 

уможливлює оцінку цього продукту як на глобальному багатокультурному 

ринку, так і у конкретному регіоні. Локалізація допомагає геймерам просто 

розуміти зміст гри завдяки перекладу, культуралізація дозволяє геймерам 

взаємодіяти з вмістом гри на більш значущому рівні. Більше того, 

культуралізація гарантує геймерам, що їх не буде відсторонено від вмісту, який 

вважається нерелевантним або, інколи, образливим у ігровому середовищі. 

Помилки на міжкультурному рівні часто дорого обходяться для розробників і 

видавців ігор – це не тільки втрата потенційних доходів, але й більш серйозні 

наслідки, зокрема негативне ставлення громадськості, погіршення 

корпоративного іміджу та, навіть, напружені відносини з місцевою владою. У 

найгіршому випадку, місцева влада може не тільки заборонити відеогру, але й 

вчинити більш жорсткі дії проти компанії, включаючи притягнення до 

кримінальної відповідальності. 

Культуралізація відеоігор включає в себе три етапи: 

1. реактивна культуралізація: мета цього уникнути порушень культурних 

питань, та дозволити відеогрі бути конкурентоздатною на цільовому ринку. 

2. власне локалізація, мета якої зробити вміст відеогри зрозумілим; виконувати 

"типову" локалізацію, щоб дозволити користувачам зрозуміти гру. 

3. проактивна культуралізація: мета цієї частини зробити наповнення гри 

змістовним і, як результат, адаптувати відеогру для цільової аудиторії [19]. 

Не менш важливою в процесі локалізації відеоігор є їх 

інтернаціоналізація. Які відомо, інтернаціоналізація – це процес створення 
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фахового тексту незалежно від національної традиції. Основна ідея 

інтернаціоналізації полягає в заощадженні коштів на локалізації технічної 

документації до національних стандартів ринків-збуту; націлена на зрозумілість 

тексту за межами власної культури та можливість повторного використання 

окремих сегментів тексту для публікації та перекладу різного типу 

документації на продуктів. Архітектура таких систем базується на ієрархічній 

моделі, комбінується переважно з системами повнотекстового пошуку, а 

вибірка необхідної статті визначається заданими ключовими словами [2, c.153]. 

Тому, щоб локалізація відеогри була успішною, її результатом має бути 

інтернаціоналізований продукт. Розробники відеоігор роблять типову помилку, 

вважаючи, що локалізація – це просто «переклад». Як наслідок, вони не можуть 

підготуватися до локалізації на початкових етапах. Локалізація відеоігор стає 

легшою, якщо дотримуватися передового досвіду їх інтернаціоналізації, 

починаючи з початкових кроків проектування. Процес інтернаціоналізації 

відеогри дає можливість коду  та інтерфейсу обробляти та відтворювати вміст 

гри на кількох мовах. Головною метою інтернаціоналізації відеоігор є усунення 

існування будь-якої складової в кодовій базі, що відрізняється через місцеві 

особливості.  

Гравці очікують, що локалізований інтерфейс користувача буде таким же 

інтерактивним, а відеогра такою ж привабливою, як і оригінал. Для досягнення 

цього, програмісти повинні засвоїти найважливіші інтернаціональні 

особливості на початкових етапах розробки ігор. 

Однією із найважливіших концепцій, якої потрібно дотримуватись в 

процесі локалізації відеоігор полягає у здатності відеогри «піддаватись грі» 

(англ. playability), оскільки, вона впливає не тільки на остаточний вигляд 

продукту, але й на отримання задоволення від ігрового процесу. На базовому 

рівні локалізація повинна відповідати меті, яка має бути якомога ближчою до 

мети оригіналу. Однак, через жорсткі графіки розробки відеоігор, дат їх 

випуску та, можливо, нерозуміння того, які труднощі можуть виникати в 

процесі локалізації відеогри, переклад відеоігор часто є не достатньо якісним. 
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Як наслідок, багато гравців з різних країн постійно скаржаться на офіційних 

ігрових форумах та блогах про те, що помилки при локалізації та перекладі 

часто відволікають їх, а інколи навіть викликають роздратування. Те, що якість 

локалізації актуальна для геймерів, підтверджується тим, що вони часто 

формують аматорські групи перекладачів, для того, щоб покращити рівень 

локалізації відеоігор [24 c. 143]. 

Тому, в процесі локалізації відеогри важливо враховувати зазначену 

концепцію, оскільки, це той важливий фактор, який впливає на інтерес геймерів 

до продукту, і як наслідок, сприяє популяризації відеогри на міжнародній арені. 

 Важливе значення для локалізації відеоігор має транскреація або 

креативний переклад. Творчість у процесі локалізації є необхідною частиною 

перекладу для адекватної передачі тексту. Необхідність уникнути підходу 

«слово в слово» є особливо гострою в сучасній культурі, де успішне 

спілкування має першочергове значення. Суть транскреація у свідомій заміні 

зображень, тексту та посилань, які вважаються занадто культуризованими, щоб 

бути зрозумілими для цільової аудиторії. Кінцевий продукт - це переклад, який 

отримує максимальну прихильність цільової аудиторії, але практично не 

відрізняється від оригіналул. 

Рерайтинг (перефразування тексту іншими словами) – це ще одна 

важлива концепція в процесі локалізації відеогри, розроблена перекладачем 

А. Лефевером, який розглядав переклад як дію, що здійснюється під впливом 

окремих категорій і норм, що входять до системи суспільства. 

Найважливішими з них є меценатство, ідеологія, поетика і всесвітній дискурс. 

А. Лефевер мав на увазі, зокрема, літературу і чи можна її переклад або 

рерайтинг розглядати як адаптацію літературного твору до цільової аудиторії з 

іншою рідною мовою та культурною спадщиною. А. Лефевер розглядає 

переклад як ―найбільш очевидний приклад рерайтингу‖, і він підкреслює, що 

―рерайтинг формує еволюцію літератури або культури‖. Термін «рерайтинг», 

виходить за межі трансляційного чи комунікаційного потенціалу фактичного 

тексту, слідуючи іншій творчій мотивації. Хоча відеоігри можуть бути націлені 
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на різну аудиторію, з комунікативної точки зору, їх локалізація може мати 

схожий вплив на різні системи в суспільстві, як ті, що згадуються 

А. Лефевером, але розробники прагнуть бути тим самим продуктом, який 

випускається під одним брендом. Зміни можуть мати місце у відеоіграх, але 

вони застосовуються локалізаторами за згодою законних власників відеогри. 

Яскравим прикладом є гра під назвою Wolfenstein, де всі посилання на 

нацистську Німеччину, ікони, жести і атрибутику, були вилучені з німецької 

версії видавництвом компанії Activision, як і вимагала німецька рейтингова 

група (USK), щоб мати право продати гру в Німеччині [25].  

Ще однією концепцією, якою послуговуються в процесі локалізації 

відеоігор, є адаптація. Однією з перших проблем, що виникають при 

використанні цього терміна, є те, що він присутній у звичайній повсякденній 

мові і використовується в різних контекстах. Адаптацію часто використовують, 

коли відбуваються значні зміни, наприклад перехід від одного жанру до іншого, 

наприклад, перехід від роману до коміксів або відеоігор. Хоча цей термін не 

використовують в ігровій індустрії, деякі вчені згадують його в академічних 

дебатах про сутність перекладу, а саме переклад відеоігор.  

Вартою уваги також є концепція трансадаптації. М.А. Невес вживає 

концепцію трансадаптації лише в контексті аудіовізуальної практики перекладу 

субтитрів для людей з вадами слуху. Отже, трансадаптація спрямована на 

врахування особливостей укладання субтитрів та аудіоопису, а також 

використання таких перекладацьких трансформацій та способів перекладу 

контенту з урахуванням потреб аудиторії з вадами слуху. У цьому контексті, 

відеоігри мають певні недоліки, оскільки не враховують потреби гравців з 

вадами слуху і, щоб компенсувати цю нішу на ринку, гравці створили сайт 

deafgamers.com. Цей веб-сайт містить класифікацію відеоігор розроблено 

геймерами з вадами слуху, що йде від (A), коли весь вміст голосу чітко 

відображається на екрані синхронно з дією, до (E), коли для таких геймерів 

неможливо отримати більшу кількість інформації, оскільки вона надається 

тільки в усній мові [19].  



16 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що локалізація відеоігор є 

складним процесом і вимагає урахування різних концепцій та підходів для 

досягнення кінцевої мети. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

ВІДЕОІГОР 

2.1.Лексико-стилістичні особливості адаптації контенту відеоігор у 

цільовій мові 

Переклад відеоігор можна порівнювати з перекладами різних видів 

текстів. Наприклад, текст на упаковці та інструкції до встановлення гри можна 

віднести до перекладу технічних текстів. Якщо говорити про таке наповнення 

гри як діалоги героїв гри або опис подій у грі то їх можна порівняти з 

художніми текстами. Оскільки, ці всі тексти мають бути не просто перекладені 

а локалізовані тому лексико-семантичні аспекти відіграють в локалізації 

відеоігор дуже важливу роль. 

Таким чином, вважаємо доцільним проаналізувати вище зазначені 

аспекти в контексті типології текстів відеоігор. Як відомо, виокремлюють вісім 

типів зазначених текстів(інструкція, текст на упаковці, файл «readme», 

офіційний сайт, діалоги для дубляжу, діалоги для субтитрів, інтерфейс 

користувача, графіка з текстом). Однак особливої уваги у перекладознавчому 

контексті потребують інструкції, діалоги та описи, оскільки вони містять 

елементи які можуть створювати труднощі при перекладі.  

Інструкція — це головні вказівки, важливі настанови, які регламентують 

дії користувача в ігровому світі. Вони характеризуються короткими простими 

реченнями, вживанням наказового способу, обов’язковою присутністю власних 

назв (назв предметів, явищ, подій, місцевості тощо), які є ключовими, адже 

саме вони орієнтують геймера у грі. Різновидом інструкцій є підказки та 

попередження, які мають інформативний характер і націлені на те, щоб 

зорієнтувати або застерегти геймера [5]. 
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Розгляньмо детальніше особливості перекладу інструкцій на прикладі 

культової серії рольових відеоігор «Baldur's Gate», локалізацію якої здійснила 

локалізаційна спілка «Шлякбитраф». 

Переклад слів, що мають прямий еквівалент у словнику, вже є досить 

складним завданням, що включає вибір серед синонімів і перефразування 

слова, що цілком відповідає слову в вихідному тексті. Ігри часто містять 

оригінальні назви різних місць, елементів та імена персонажів. Існує кілька 

варіантів перекладу цих слів: зберегти оригінальні іменники неперекладеними, 

перекласти їх буквально або частково, створити нові іменники, які матимуть 

такий же вплив, чи бажаний ефект. Це включає створення нових каламбурів і 

створення нових посилань на місця або речі, які фактично означатимуть щось 

ідентичне для тих гравців, які не виросли або не живуть у тій самій країні, що й 

розробники. У відеоіграх імена персонажів часто є значущими, тобто їхні імена 

мають певне значення (древні боги, сузір'я, тощо) або містять каламбур. 

Для прикладу, ім'я персонажа Bassilus передають, як Василевс. Цей 

варіант перекладу вважаємо доцільним, оскільки, це жанр фентезі без прив'язки 

до сучасної географії чи національностей, тому можна вдатися до адаптації. З 

точки зору теорії перекладу адекватними варіантами були б транслітерація або 

транскрипція зазначеного імені («Бассілус», «Базілус»). Також можна було б 

вдатись до прийому доместикації у вигляді «Василь». Однак цей персонаж є 

негативним (могутній маг, який оживляє мерців), а тому краще, щоб його ім'я 

звучало грізно. Інший могутній маг (позитивний персонаж) це – Thalantyr. В 

українській версії відеогри його називають «Талант». Таким чином перекладі 

навмисно скоротили ім'я, щоб вийшов каламбур зі значенням «обдарований», 

«талановитий». Персонаж Bentley Mirrorshade — Бентлі Відбийтінь. Ім'я  

транскрибовано. Воно дуже нагадує марку автомобіля люкс-класу, тож цілком 

можливо, що це алюзія, оскільки цей персонаж є заможним. Його прізвище в 

свою чергу перекладають. Вважаємо, що це цілком виправданий підхід в 

зазначеному випадку, оскільки персонаж є позитивним, і прізвище 

«Відбийтінь» це підтверджує.  
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Ще одним прикладом є персонаж Aldeth Sashenstar, ім’я і прізвище якого 

переклали, як Алдет Зореносний. В цьому випадку вдаються до  транслітерації, 

оскільки, це вигадане ім'я із вигаданої мови, тому такий варіант перекладу є 

найбільш виправданим. 

Цікавим з точки зору перекладознавства є персонаж Ardenor Crush ім’я та 

прізвище, якого перекладають як Арденор Молотило. В цьому випадку 

переклад прізвища є виправданим, оскільки зазначений персонаж є ватажком 

страхоблінів. Страхобліни (hobgoblins) — гобліноподібні істоти, сильніші за 

гоблінів. Чому саме «страхоблін» досліджуючи етимологію слова goblin ми 

тлумачимо його як зла і потворна міфічна істота, hob або hobgoblin тлумачиться 

так само або як «домовик». Однак у жанрі фентезі слово гоблін (чи 

ґоблін)набуло нового значення, коли це вже не просто «домовики», а доволі-

таки серйозні супротивники. У серії відеоігор Baldur's Gate трапляються, як 

звичайні goblins, так i hobgoblins. Останні є сильнішими. Враховуючи 

комедійний характер відеогри, доцільно називати їх «страхобліни». 

Продовжуючи розглядати переклади власних назв, часто можна було 

зустріти жарти, та іронічні звертання. Наприклад, один гострий на язик 

персонаж звертається до іншого, якого звуть Haer'Dalis, і називає його Haerry 

Англійською це звучить як hairy [ˈher.i/] (волосатий), а тому, Гейр'Даліс 

просить так його не називати. У цій ситуації в українській версії відеогри 

Haerry передано як «Гейко» (скорочене Гейр + пестливий суфікс -ко-). 

  Також певні труднощі в процесі локалізації відеогри створює такий 

художній троп, як іронія. Яскравим прикладом цього є варіант перекладу 

речення «ran home to his home in the Dung Orc village», який звучить «побіг 

додому у свій Оркосранськ». Підібраний варіант є цілком доцільний, оскільки 

йдеться про неіснуючу у відеогрі локацію, це просто жарт.  

 Іншим цікавим варіантом перекладу є переклад словосполучення «war 

sage» яке локалізували як «військовий знахар». «Sage» фактично перекладається 

як «мудрець», але тут персонаж виконує переважно функції лікаря, тому 

використано слово «знахар».  
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Діалоги  

Як правило, відео-діалоги дуже складні, і перекладачі повинні уважно 

вивчати весь текс відеогри та ознайомитись з усіма персонажами, щоб 

визначити, рід учасників діалогу і відповідно використовувати чоловічий, 

жіночий або множинний еквіваленти у перекладі. Також інколи важко 

розібратись із значенням деяких реплік, а саме, що мав на увазі персонаж. 

Перекладачі стикаються з такими проблемами, як відтворення оригінального 

діалогу в письмовій формі, синхронізація губ, кількість символів для субтитрів 

тощо. Діалоги та музика, що використовуються у відеоіграх, повинні бути 

локалізовані, щоб відображати цільову ринкову культуру таким чином, що 

цільовий користувач може ідентифікувати себе з грою та насолоджуватися 

ігровим процесом.  

Ми можемо розглянути труднощі та особливості перекладу діалогів на 

наступних прикладах. В одній з частин гри ми зустріли таку репліку «It is the 

final straw in a long list of atrocities I have been witness to». Цю репліку переклали 

так чином «Це найгірше з усіх тих злодіянь, які мені довелося пережити». 

Однак, на нашу думку, доцільно було б перекласти «Це було останньою 

краплею, після всього, що мені довелось пережити». Тобто, «final straw» 

перекладено як  «остання крапля», передаючи терплячість персонажа. 

Наступна репліка «I enjoyed myself just fine, thank you», ускладнює процес 

перекладу, оскільки, без контексту неможливо точно сказати як має звучати 

кінцевий варіант тексту, і яке родове закінчення вживати «Я задовольнив» чи 

«Я задовольнила» тому, ми перекладаємо, як «Мені дуже сподобалось,дякую». 

Звичайно при перекладі діалогів потрібно приділяти увагу оформленні 

прямої мови, оскільки, в різних мовах різні вимоги до пунктуації, що нам зараз 

і продемонструє наступний приклад: 

«You never cease to disappoint me,«Malaclypse remarks, as you leave the 

bandits tending their wounds. «You could have at least asked one of them to give 

their left shoe in exchange for mercy. Now there’s a lark.” 
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— Ти ніколи не перестаєш розчаровувати мене, — зауважує Малакліпс, 

коли Ви залишаєте бандитів зализувати рани. — Можна було хоча б 

попросити одного з них подарувати щось в обмін на милосердя. Ну й кумедія. 

У першій частинні речення міститься словосполучення «tending their 

wounds» яке  переклали фразеологічною одиницею «зализувати рани». Для 

передачі означено-особового речення, «You could have at least asked», з другої 

частини в цільовому тексті використали безособове речення «Можна було хоча 

б попросити», яке більш притаманне усному мовленню. Еквівалентом до слова 

«give» обрали слово «подарувати», що вказує на застосування трансформації 

узагальнення. Лексико-семантичну трансформацію модуляції застосували при 

перекладі словосполучення «left shoe», оскільки буквальний переклад(«лівий 

черевик») тут не доречний. У вихідному тексті під цим словосполученням мали 

на увазі «хоч щось». Не можна перекладати дослівно і останнє речення 

прикладу, оскільки воно має прагматичне забарвлення, бо ілюструє ставлення 

мовця до протагоніста в контексті ситуації, що виникла — Малакліпс не 

схвалює те, що головний герой відпустив злочинців і їй залишається лише 

«фиркнути»: «Ну й кумедія» [4]. 

Описи 

Описам властива насиченість різними художніми засобами, стиль 

мовлення зазвичай художній. Описи містять складні конструкції речень, 

звертання, тощо. Усі аспекти описів важливо правильно та детально донести до 

гравця, щоб повністю відтворити атмосферу гри. 

Розглянемо такий приклад: 

A warm glow from the ring provides you with some reassurance as you brave 

the woods once more. The forest is eerily still. Unseen watchers scrutinize you from 

the shadows. The breeze rises into a howling gale, buffeting you with debris. Dark 

leaves from the forest floor dance and spin in the squall, forming a face.  

Тепле світло персня дає вам нову впевненість, коли ви знову хоробро 

постаєте перед лісом. У лісі по-лячному тихо. Невидимі спостерігачі уважно 

розглядають вас із тіней. Легкий вітерець перетворюється на ревучий 
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вітрюган, що вкриває вас курявою. Темне листя починає танцювати і 

кружляти у вирі, складаючись в обличчя. 

Це речення є емоційно навантаженим, тому важливо зберегти той 

прагматичний ефект у цільовому тексті. На нашу думку, такий варіант 

перекладу, є доцільним, оскільки, перекладачу вдалось повною мірою передати 

мету зазначеного опису [6].  

Тексти відеоігор характеризуються також великою кількість 

фразеологізмів. Наприклад, вислів «it used to rain turtles on even days and frogs 

on odd days», схожий до відомого англійського ідіоматичного виразу «it is 

raining cats and gods», тобто «дуже рясно». В перекладі це звучить як «колись 

тих черепах було, хоч греблю гати». Тобто використали український 

фразеологізм «хоч греблю гати», з чим ми погоджуємось. 

Отже, здійснений аналіз лексичних та стилітичних засобів у тексті 

відеогри свідчить про те, що такий тип контенту характеризується наявністю 

символічних власних назв, художніх тропів. Це вимагає особливої уваги в 

процесі локалізації відеогри. 

 

2.2. Культурні аспекти локалізації відеоігор 

У різних мовах використовують різні символи. Є мови в яких пишуть з 

права на ліво і навпаки. Інша проблема – довжина слів. Екранний текст у 

відеоіграх, як правило, підлягає чітким обмеженням символів (часто переклад 

не повиннен перевищувати довжину тексту вихідної мови) через обмежене 

місце на екрані. 

На сьогоднішній день відеоігри є інтерактивними і містять багато 

детальних меню та опцій для управління функціями гри, що створюють 

додаткові проблеми. Найкраща практика полягає в тому, що розробники 

відеоігор працюють разом з постачальником послуг з перекладу та локалізації 

на ранній стадії розробки відеогри, на відміну від відправки відеоігри для 

перекладу після того, як вона була повністю завершена. Розробники повинні 

писати програмне забезпечення маючи на увазі, що гра буде локалізуватись. 
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Перекладачі можуть вимагати внесення змін до відеогри коли вони вважають за 

потрібне краще відобразити певні деталі, щоб досягти успіху на цільовому 

ринку. Хорошою практикою є також те, що в процесі розробки створюється 

глосарій, який включає в себе всі терміни, які з'являються в відеогрі (імена, 

характеристики та атрибути символів, місць, предметів, зброї, рівнів, сцен, 

кнопок, варіантів гри тощо. ). Глосарій – це перше, що потрібно перекласти та 

локалізувати. Після затвердження термінів в глосарії , вони використовуються 

при перекладі всіх матеріалів, пов'язаних з грою [27].  

Деякі назви є лише синонімами, але за суттю, яку позначають у 

конкретному випадку, доволі відрізняються. Наприклад: Enchantment i Charm. І 

те, і те фактично «причарування» чи «зачарування», однак цими термінами 

позначено різні чародійські школи. «Enchantment» тут спрямоване здебільшого 

на застосування надприродної сили до предметів, «сharm» — до людей. Тому 

«Enchantment» передано як «зачарування», а для «сharm» довелося дослідити 

історію українського відьмацтва, звідки й отримали варіант перекладу 

«пристріт». 

Подібна ситуація з чародійськими «спеціальностями» — mage, spellcaster, 

sorcerer, wizard, enchanter, invoker. Маємо відповідно: маг, заклинач, чародій, 

чарівник, зачаровувач (на основі enchantment - «зачарування»), чаклун. 

Вигадані назви локацій ми транслітеруємо за правилами українського 

правопису: Amn – Амн, Calimshan –  Калімшан, Illefarn –  Іллефарн. А назви, у 

які закладена певна суть, перекладаємо так, щоб її не втратити: Cloud Peak 

Mountains –  гори Хмарні Вершини, територія Western Heartlands –  Західний 

Діл, поселення Daggerford –  Кинджаловий Брід. 

Наступний аспект у процесі локалізації, а саме культурна адаптація є 

важливим, оскільки є приклади, коли гра провалилася, тому, що гравці 

відкидають адаптовану версію, оскільки важливу деталь було упущено, або гра 

є не прийнятною в культурному плані або навіть порушує ще більш важливу 

проблему, це повага до релігій. Подібно до видалення і замін свастик і 

нацистських елементів з гри, команди локалізації та культурної адаптації 
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повинні бути пильними щодо відображення релігії та політики шанобливим 

чином. 

Внесення змін у зовнішній вигляд гри допомагає зробити її більш 

привабливою для гравців на цільових ринках. Дослідження цього ефекту 

мотивували розробників модифікувати персонажів, щоб вони були більш 

культурно привабливими для конкретних користувачів. Наприклад, тілобудова 

персонажа, очі і одяг, були змінені, щоб бути прийнятними для геймерів з 

різних культур. Крім того, вікові обмеження, тобто офіційно рекомендований 

вік, для гравців на основі вмісту відеогри, повинні бути перевірені перед 

локалізацією ігор для інших країн. 

Розглянемо наступні приклади.  

Фраза пересонажа: «Luck be a lady.» є назвою пісні, яку виконує Френк 

Сінатра. Її перекладають – «Щастя примхливе». Персонаж Bub Snikt є 

відсиланям на супергероя Росомаху від Marvel — він часто звертається до 

інших  Bub, а його прізвище Snikt є наслідуванням звуків кігтів Росомахи, коли 

ті з’являються в англійській версії коміксів. У перекладі він Баб Снікт, 

оскільки україномовні комікси лише з’являються, тому не доступні для 

широкого загалу. Gondsman Leonardo's Helical Aerial Wonder є відсиланням на 

Леонардо да Вінчі та його орнітоптер. У перекладі це звучить як 

«Гвинтокрильне летюче чудо Леонарда Ґондева» Поет Poe є відсиланням на 

Едгара Алана По, а не панду з відомого мультика, оскільки гра вийшла раніше. 

Тому в перекладі залишили «По». Персонаж Galileus є відсиланням на Галілео 

Галілея, перекладено «Галілей». Персонаж Adoy (Адой) є відсиланням на 

персонажа з іменем Йода (прочитання навпаки) із кінофільму «Зоряні війни». 

Іншим культурним і мовним питанням є пристосування стилю перекладу 

в грі до уподобань цільової культури, наприклад. субтитри проти дубляжу. У 

країнах, де закордонні фільми були дубльовані, замість накладання субтитрів, 

локалізатори виявили, що гравці віддають перевагу такому ж стилю, і, отже, 

відповідно пристосували модифіковані ігри. 
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Отже, кожен елемент відеогри потребує дослідження, оскільки вони 

можуть містити культурні відсилання або приховане значення. 

2.3. Локалізація відеоігор в контексті аудіовізуального перекладу 

Оскільки відеоігри є інтерактивним, аудіовізуальним, мультимедійним та 

мультимодальним продуктом, взаємозв'язок між локалізацією гри та 

аудіовізуалізацією також заслуговує особливої уваги. Слід підкреслити, що 

хоча дослідження та підготовка локалізації відеоігор є частиною дослідження 

аудіовізуалізації, практика перекладу значно відрізняється в обох галузях. 

Перекладачі, що працюють зі сценарієм гри, зазвичай не мають доступу до 

оригінального тексту, що є важливим джерелом візуального контексту. Таким 

чином, перекладачі можуть не знати, чи вони зобов'язані коригувати свої 

переклади відповідно до рухів губ в оригіналі чи ні. Такі проблеми можна 

подолати шляхом надання знімків екрану або контекстної інформації про ту чи 

іншу сцену. Також було б корисно в сценарії гри надати інформацію про 

символізм мовлення який використовують, як у випадку дубляжу на 

телебачення чи кіно. Було б  корисним чітко вказати всі крупні плани, щоб 

перекладачі знали про необхідність врахування синхронізації губ. Деякі ААА 

ігри використовують технологію моделювання обличчя, що керується штучним 

інтелектом, для відповідності анімації персонажа до аудіо у грі. Також 

пропонують використовувати відеозапис обличчя, коли актори записують 

рядки для оригінальної версії. Ці знімки потім можуть бути використані для 

створення 3D-моделей, які служать в якості довідкового матеріалу для 

перекладачів і дозволяють повторювати у ААА іграх якість дубляжу не гіршу, 

ніж у фільмах. 

Проте, хоча цей підхід частіше використовують в кіноіндустрії, він все 

ще не набув широкого розповсюдження в процесі локалізації відеоігор. Таким 

чином, питання дубляжу в іграх та наближення цього процесу до практики 

дублювання в інших сферах застосування аудіовізуального перекладу 

залишається не достатньо вивченим [20].  
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Підзаголовок є ще однією актуальною проблемою в процесі локалізації 

відеогри. Стандарти субтитрів, які застосовуються в інших засобах масової 

інформації, таких як телебачення, DVD і кіно, часто не застосовуються в іграх. 

Не рідко можна знайти однолінійні субтитри на 72 символи або більше, 

невеликі шрифти, невідповідність кольорів між субтитрами та фоном, погана 

сегментація та відсутність синхронізації між аудіо та субтитрами. Це може бути 

частково пов'язане з технічними аспектами, оскільки в деяких випадках 

програмне забезпечення відеогри автоматично проектує субтитри на 

зображення. Крім того, сьогодні не існує прикладів субтитрів для людей із 

вадами слуху , а деякі ігри не містять субтитрів мовою оригіналу або субтитрів 

до всіх елементів гри, що містять аудіо. Це створює труднощі для людей з 

вадами слуху.  

Слід також підкреслити, що для консольних ігор компанії, які тестують 

відеоігри вимагають, щоб субтитри мовою оригіналу були переписані дослівно. 

Це означає, що для субтитрів не може бути скорочення, і деякі гравці можуть 

не мати достатньо часу, щоб прочитати їх. Якщо взяти до уваги, що гравці 

часто паралельно повинні виконувати інші завдання в грі під час читання 

субтитрів –  наприклад, боротьба або водіння автомобіля – недотримання вимог 

з написання субтитрів може перешкодити ігровому процесу, оскільки гравці 

можуть пропустити якусь інформацію або втратити зосередженість на завданні, 

яке виконують. Що стосується використання програм для створення субтитрів, 

перекладачі відеоігор не завжди працюють з ними. Натомість вони 

використовують програму Microsoft Excel або пам’ять перекладу (TM – 

translation memory), тому процес перекладу субтитрів насправді не 

відрізняється від перекладу інших компонетнів гри. Крім того, перекладачі гри 

можуть не мати інформації про шкалу часу або зміни локацій у грі. Таким 

чином, спосіб передачі субтитрів для гри дуже відрізняється від способу 

субтитрування для інших продуктів аудіовізуального перекладу. Необхідно 

проводити додаткові дослідження щодо поточної практики субтитрування, щоб 
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розробити керівні принципи або стандарт для ігрових субтитрів, що 

враховують мультимедійний характер відеігор та їх інтерактивність.[20]  

Отже, слід підкреслити, що співпраця між промисловістю та науковими 

колами має важливе значення для вдосконалення практики дублювання та 

субтитрів у відеоіграх. Існує нагальна потреба в тому, щоб розробники та 

видавці усвідомили важливість забезпечення хорошої якості дубльованих і 

субтитрованих ігор для своїх користувачів, оскільки це покращить ігровий 

процес та, як наслідок, сприятиме продажу відеоігор на міжнародному ринку.  

 

ВИСНОВКИ 

 Проведене наукове дослідження уможливлює виокремлення таких 

висновків: 

1. Локалізація відеогри – це процес адаптації мультимедійного 

інтерактивного розважального програмного забезпечення до цільової аудиторії, 

з врахуванням вимог теорії і практики перекладу та технічних характеристик з 

метою їх популяризації на міжнародному ринку. Локалізація відеоігор є 

складним процесом, який на сьогоднішній день є не достатньо вивченим та 

потребує міждисциплінарного підходу. Думки перекладознавців розходяться в 

тому, яке значення відграє перекладознавство як наука в процесі локалізації 

відеоігор. Важливе значення в перекладі текстів відеоігор відіграє жанр 

відеогри, врахування типології текстів відеоігор. В перекладача повинні бути 

ґрунтовні фонові знання у сферах, які стосуються тематики відеоігор.  

Локалізація відеоігор вимагає врахування різних концепцій та підходів, а 

саме принципів інтернаціоналізації, культуралізації, транскреації, здатність 

відеогри «піддаватись грі», адаптації, трансадаптації та рерайтингу для 

досягнення кінцевої мети. 

2. Аналіз лінгвістичних аспектів локалізації відеоігор свідчить про те, що 

тексти відеоігор містять велику кількість власних назв (назв предметів, явищ, 

подій, місцевості тощо). Домінуючими способами відтворення власних назв в 

цільовій мові є транскрибування, транслітерація та дослівний переклад. 
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Найчастіше використовується, дослівний переклад тому, що імена та прізвища 

персонажів є промовистими і символічними, що важливо для геймерів в 

процесі проходження відеогри. Оскільки, категорія роду не однаково 

виражається в англійській та українській мовах важливим є контекст. 

Перекладачі часто вдаються до вживання безособових дієслів, для уникнення 

помилок. Важливу роль відіграє культурна адаптація відеогри, щоб зробити її 

придатною для різних культур, враховуючи політичні та релігійні аспекти. В 

зазначеному контексті процес локалізації відеоігор потребує укладання 

глосарію, оскільки тексти містять велику кількість синонімів та вище 

зазначених власних назв.  

3. Вивчення теоретичних засад локалізації відеоігор, а також її 

лінгвістичних аспектів, дозволяє узагальнити процес локалізації відеоігор у 

вигляді моделі, яка містить такі компоненти (Додаток А, рис. 1): цільовий 

(визначається метою локалізації), змістовий (аналіз тексту з точки зору 

перекладознавства із врахуванням культуралізації, транскреації, здатності 

відеогри «піддаватись грі» (англ. playability), адаптації, трансадаптації та 

рерайтингу; врахування особливостей аудіовізуального перекладу при 

субтитруванні та дубляжі), моніторинговий (тестування відеогри). 

Проведене наукове дослідження не розкриває усіх аспектів локалізації 

відеоігор. Подальших наукових розвідок потребують, зокрема, 

екстралінгвістичні особливості локалізації відеоігор, проблема цензури в 

зазначеному контексті тощо.   
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