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Мета та завдання курсу
Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних
відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування
перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння,
необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету
визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи
перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові
перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти
закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.
Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних
відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400
аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на
знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу
ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у
галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу
публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та
практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та
практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної
практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним
письмовим іспитом.
Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті
міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з
теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної
літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.
Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні
практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та
удосконаленні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 основні перекладознавчі поняття та категорії.
 ключові поняття галузей мовознавства, що пов’язані з теорією та практикою
перекладу.
 особливості процесу перекладу: стадії та моделі перекладу.
 перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі перекладу.
вміти:
 проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його
відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей зіставлюваних мов
та жанрової специфіки тексту.
 застосовувати дослівний переклад як проміжну стадію у процесі відтворення
тексту цільовою мовою.
 застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних рівнях.
 здійснити редагування тексту перекладу, його прагматичну адаптацію.
Оцінювання знань студента
здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).
 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка
завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені
– 50 балів;
 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
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За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка
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5
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3
Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи
контрольних робіт або інших видів контролю.
Теми лекцій
Тема 1. Переклад як акт міжмовної комунікації. Теорія перекладу. Коротка
історія перекладу. Роль перекладу в житті сучасного суспільства.
Переклад як вид комунікації. Вимоги до перекладача. Предмет науки про
переклад. Моделі перекладу. Загальна теорія перекладу.
Тема 2. Види перекладу. Принципи класифікації перекладу. Машинний переклад,
його переваги і недоліки. Усний переклад: синхронний переклад і
послідовний переклад. Письмовий переклад: художній переклад і
спеціальний переклад. Спеціальні теорії перекладу.
Тема 3. Адекватність перекладу. Точність перекладу і адекватність перекладу.
Способи та засоби досягнення адекватного перекладу. Роль контексту,
ситуації та фонової інформації у досягненні адекватності перекладу.
Дослівний переклад. Калькування. Буквальний переклад, види
буквалізмів.
Тема 4. Структура речень та порядок слів під час перекладу. Порядок слів у
реченні в англійській та українській мовах. Роль порядку слів у
досягненні адекватності перекладу. Розчленування речень, види
розчленування. Об'єднання речень. Пропуски та додавання під час
перекладу.
Тема 5. Типи відповідників під час перекладу. Словникові та оказіональні
відповідники. Еквіваленти. Аналоги, синоніми та їх види. Описовий
переклад. Контекстуальні заміни: конкретизація, узагальнення, логічний
розвиток понять, антонімічний переклад, компенсація втрат.
Транскодування: транскрипція і транслітерація.
Тема 6. Переклад інтернаціоналізмів. Визначення інтернаціоналізмів. Справжні
інтернаціоналізмів
та
псевдоінтернаціоналізми.
Класифікація

інтернаціоналізмів з погляду їхнього перекладу. "Фальшиві друзі
перекладача".
Тема 7. Переклад реалій. Визначення та особливості реалій як одиниць
перекладу. Класифікація реалій. Способи передання реалій:
транскодування, калькування, семантичний неологізм, приблизний
переклад, контекстуальний переклад. Чинники, що впливають на вибір
способу передання реалій під час перекладу. Особливості передання
явищ, які по-різному описані в мовах оригіналу і перекладу.
Тема 8. Передання власних імен та географічних назв під час перекладу.
Способи передання власних імен та географічних назв під час перекладу.
Транслітерація, стандарти транслітерації. Транскрипція. Змішане та
адаптивне транскодування. Роль традиції у виборі способу передання
власних імен та географічних назв у перекладі. Особливості передання
деяких власних імен та географічних назв.
Тема 9. Переклад словосполучень. Сполучуваність слів. Вплив сполучуваності
слів на переклад словосполучень. Вільні слвоосполучення. Особливості
атрибутинвих словосполучень в англійській мові. Переклад
атрибутивних груп. Фразелогічні одиниці. Класифікація фразеологічних
одиниць. Етапи перекладу фразеологізмів. Класифікація фразеологізмів з
погляду перекладу. Особливості перекладу фразеологізмів.
Тема 10. Граматичні питання перекладу. Лексико-граматичні трансформації під
час перекладу. Категорія числа. Категорія роду. Котегорія особи.
Категорія часу і виду. Категорія стану. Синтаксичні комплекси.
Теми практичних занять
V семестр
1. Предмет теорії перекладу. Сутність процесу перекладу як міжмовної
комунікації. Переклад як трансформація. Переклад як творчий процес. Загальна
та спеціальні теорії перекладу, їх значення для перекладача. Зв’язок
перекладознавства з лінгвістичними (семантика, граматика, стилістика,
контрастивна лінгвістика та ін.) та нелінгвістичними (психологія,
культурологія, інформатика та ін.) дисциплінами. Ключові мовознавчі та
перекладознавчі поняття. Процес перекладу як об’єкт дослідження. Переклад та
прагматика.
2. Адекватність перекладу. Рівні еквівалентності. Контекст та його типи. Поняття
еквівалентності у перекладі. Рівні еквівалентності. В. Н. Комісаров про рівні
еквівалентності та типи еквівалентів. Контекст його види та роль у перекладі.
Контекстуальний відповідник. Аналіз перекладів вправ і текстів.
3. Прагматичні аспекти перекладу. Моделі перекладу. Перекладацькі
трансформації. Чинники, що визначають розуміння тексту. Прагматика та
еквівалентність. «Формальна» та «динамічна» еквівалентність (Ю. Найда).
Прагматична спрямованість перекладу. Поняття про прагматичну адаптацію

тексту. «Стратегія меншого зла» у перекладі. Поняття «моделі перекладу».
«Ситуаційна» та «семантико-трансформаційна» моделі перекладу. Поняття про
перекладацькі трансформації: лексичні (генералізація, конкретизація,
антонімічний переклад, модуляція та граматичні: калькування, розчленування
та об’єднання у перекладі) та лексико-граматичні. Аналіз перекладів вправ і
текстів.
4. Види перекладу. Принципи класифікації перекладу. Машинний переклад, його
переваги та недоліки. Усний переклад: синхронний переклад і послідовний
переклад. Письмовий переклад: художній переклад і спеціальний переклад.
Спеціальні теорії перекладу. Аналіз перекладів вправ і текстів.
VI семестр
1. Структура речень та порядок слів у реченні при перекладі. Порядок слів в
реченні в англійській та українській мовах. Роль порядку слів у досягненні
адекватного перекладу. Розчленування речень, види розчленування.
Об’єднання речень. Пропуски та включення при перекладі. Аналіз перекладів
вправ і текстів.
2. Види відповідників при перекладі. Словникові та оказіональні відповідники.
Еквіваленти. Аналоги. Синоніми, види синонімів. Описовий переклад.
Контекстуальні заміни: конкретизація, узагальнення, логічний розвиток понять,
антонімічний переклад, компенсація втрат. Транскодування: транскрипція,
транслітерація. Аналіз перекладів вправ і текстів.
3. Переклад термінів, неологізмів, лексем-інтернаціоналізмів. «Фальшиві друзі
перекладача» як проблема перекладу. Переклад абревіатур. Транскрипція і
транслітерація, калькування, описовий переклад його особливості. Термін,
його визначення. Особливості перекладу термінів та абревіатур. Поняття про
омоніми. Міжмовні омоніми та псевдоінтернаціоналізми. Семантичний,
стилістичний, прагматичний та чинник сполучуваності у перекладі
псевдоінтернаціоналізмів. Аналіз перекладів вправ і текстів.
4. Безеквівалентна лексика як проблема перекладу. Переклад реалій. Визначення
реалії. Типи та особливості реалій. Способи передачі реалій цільовою мовою:
транслітерування, транскрипція, створення семантичного неологізму,
контекстуальний відповідник, приблизний відповідник. Аналіз перекладів
вправ і текстів.
5. Передача власних імен та географічних назв, назв компаній та періодичних
видань у перекладі. Слова та словосполучення, що не залежать від контексту.
Транскрипція і транслітерація, калькування, змішане транскодування. Чинник
традиції. Особливості перекладу назв компаній та видань. Аналіз перекладів
вправ і текстів.
6. Переклад словосполучень. Вільні словосполучення. Сполучуваність слів та її
врахування при перекладі. Особливості перекладу вільних словосполучень.
Атрибутивні словосполучення. Особливості перекладу багатокомпонентних
атрибутивних словосполучень. Синтаксичні моделі складних термінів та
способи їх перекладу. Аналіз перекладів вправ і текстів.
7. Переклад фразеологічних одиниць. Фразеологізми у лексичній системі мови.
Ідіоматичність фразеологічних одиниць. Способи перекладу фразеологізмів.
Аналіз перекладів вправ і текстів.

8. Особливості перекладу полісемантичних слів. Роль мікро- та макроконтексту.
Моносемантичні та полісемантичні мовні одиниці. Контекст та його типи.
Залежність перекладного відповідника від контексту та сполучуваності слів.
Аналіз перекладів вправ і текстів.
9. Граматичні категорії. Лексико-граматичні трансформації при перекладі.
Лексико-граматичні трансформації при перекладі. Категорія числа. Категорія
роду. Категорія особи. Категорії часу і виду. Категорія стану. Синтаксичні
комплекси. Аналіз перекладів вправ і текстів.
10. Особливості відтворення функцій артиклів перекладі. Артикль в граматичній
системі англійської мови. Види артикля. Функції артиклів в англійському
реченні. Семантика артиклів та її передання у перекладі. Аналіз перекладів
вправ і текстів.
11. Особливості перекладу граматичних конструкцій з it, there, one. Формальний
підмет one. Формальний підмет it. Займенник-замінник one. Займенникизамінники that, those, these. Особливості перекладу українською мовою. Аналіз
перекладів вправ і текстів.
VII семестр
1. Особливості перекладу еквівалентних граматичних форм: інфінітиви, часові
форми. Конструкції у пасивному стані. Порядок слів у реченні. Відмінності у
системах часових форм дієслова англійської та української мов та їх
врахування у перекладі. Відмінності у частотності та функціонуванні пасивного
стану в англійській та українській мовах. Способи перекладу англійських
пасивних конструкцій українською мовою. Типи та характер порядку слів у
реченні у зіставлюваних мовах. Відмінності у функціонуванні порядку слів у
реченні та важливість їх врахування у перекладі. Аналіз перекладів вправ і
текстів.
2. Особливості перекладу речень з модальними дієсловами. Поняття модальності.
Модальні дієслова та слова: їх семантика та функціонування у граматичній
системі англійської мови. Значущість модальних дієслів у семантичній
структурі речення та тексту. Особливості перекладу синтаксичних конструкцій
з модальними дієсловами. Аналіз перекладів вправ і текстів.
3. Синтаксичні трансформації у перекладі. Необхідність та вагомість
синтаксичних трансформацій у перекладі. Членування речення та його види:
внутрішнє та зовнішнє членування. Об’єднання речень у перекладі: умови для
об’єднання речень. Особливості пропусків та додавань у перекладі. Аналіз
перекладів вправ і текстів.
4. Особливості перекладу безеквівалентних граматичних форм. Граматичні форми
та комплекси, що не мають відповідників у цільовій мові та їх функціонування:
герундій, інфінітивні, дієприкметникові та герундіальні комплекси. Способи
перекладу українською мовою. Аналіз перекладів вправ і текстів.
5. Стилістичні та прагматичні проблеми перекладу. Переклад стилістично
маркованих мовних одиниць. Стилі мови та їх особливості. Стилістична
маркованість як особлива ознака мовних одиниць. Поняття про семантичну
структуру слова: денотативне та конотативне значення. Функціонування
мовних одиниць у текстах, що належать до різних стилів. Особливості

перекладу стилістично-маркованих мовних одиниць. Аналіз перекладів вправ і
текстів.
6. Особливості відтворення тропів (зображально-виражальних засобів) у
перекладі. Тропи та їх функції у тексті. Категорії стилістики лексичного та
семасіологічного характеру: епітет, метафора, метонімія, порівняння. Засоби
синтаксичної стилістики: повтор, інверсія, еліптичні та номінативні речення.
Важливість та особливості їх відтворення у перекладі. Аналіз перекладів вправ
і текстів.
7. Лінгвістика тексту та переклад. Прагматична адаптація тексту. Основні
категорії лінгвістики тексту. Рівні тексту. Типи інформації в тексті.
Семантичний простір тексту. Когерентність. Когезія. Комунікативне
членування тексту. Модальність тексту. Прагматична адаптація та редагування
тексту перекладу: причини та чинники. Аналіз перекладів вправ і текстів.
VIIІ семестр
1. Практикум двостороннього письмового перекладу текстів зі спеціальності.
2. Усний (послідовний) переклад текстів зі спеціальності.
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