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а також під час підготовки до заліку. 

 

 

 

 

Рецензент         Т. В. Чрділелі 

 

 

 

 

 



9 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ...................................................................................................................4 

1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи 

студентів.........................................................................................................5 

2 Перелік практичних занять...........................................................................7 

Практичне заняття № 1 Переклад як навчальна дисципліна. Основні  

положення теорії перекладу ..………………….........................................7 

Практичне заняття № 2 Лексичні трансформації під час перекладу. 

Формально-логічні категорії.....................................................................13 

Практичне заняття № 3 Граматичні трансформації. Переклад 

синтаксичних конструкцій…………………………………………........20 

Практичне заняття № 4 Переклад фразеологічних одиниць..................26 

3 Питання до іспиту........................................................................................38 

Список літератури..........................................................................................40 

  



10 

 

ВСТУП 

 

Навчальний курс «Вступ до перекладознавства» є одним із теоретичних 

курсів, що закладають підгрунтя наукового розуміння основ теорії та практики 

перекладу, методології сучасної лінгвістичної науки та організації й виконання 

перекладознавчого дослідження. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» є 

набуття студентами рівня знань, що забезпечить необхідну для фахівця 

компетенцію у науковій та професійній діяльності. Досягнення мети 

здійснюється через виконання низки 

завдань:  

– засвоїти основи перекладознавчої науки; 

– оволодіти термінологічним апаратом перекладознавчої науки; 

– опанувати навички практичного перекладу іншомовного тексту; 

– оволодіти методикою перекладознавчого аналізу тексту; 

– засвоїти основні підходи до виконання й аналізу перекладу 

англомовних текстів; 

– опанувати основні лінгвістичні методи, що використовуються у 

сучасному перекладознавстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 теоретичні засади перекладу; 

 актуальні проблеми сучасного перекладознавства; 

 історію та сучасний стан науки про переклад в Україні та за 

кордоном; 

 теоретичні положення перекладознавства як бази для практичних 

вмінь і навичок перекладу; 

 принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери 

застосування; 
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 концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач 

здійснює свою діяльність. 

уміти:  

 застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі 

здійснення перекладу; 

 працювати з теоретичною літературою; 

 використовувати загально-лінгвістичну та професійно-

перекладацьку компетенцію для забезпечення адекватності перекладу; 

 проводити граматичний, лексико-семантичний та стилістичний 

аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу; 

 орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його 

утворення та функціонування; 

 аналізувати різнорівневі мовні явища, давати наукову оцінку; 

 проводити теоретичне дослідження у галузі теорії перекладу з 

позицій сучасного перекладознавства; використовувати набуті знання у 

практиці перекладацької діяльності. 

Види практичної роботи: 

1. Самостійне виконання запропонованих завдань, співбесіда, опитування. 

Система забезпечення практичної роботи студентів з вивчення навчальної 

дисципліни «Вступ до перекладознавства» містить наукову літературу, 

зазначену в списку цих методичних вказівок, а також будь-яку іншу, що 

стосується перекладознавства та організації перекладознавчих досліджень. 

Окрім того, студенти повинні самостійно підбирати англомовні тексти різних 

функціональних стилів для опрацювання, користуючись фондами бібліотеки 

КрНУ ім. Михайла Остроградського та інших бібліотек, даними Інтернет-

мережі та відеоматеріалами україно- й англомовних телепрограм. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма навчання 

К-сть год. 

практ. занять 

К-сть 

год. 

СРС 

1 Переклад як навчальна дисципліна. 

Основні  положення теорії перекладу. 

2 15 

2 Лексичні трансформації при перекладі. 

Формально-логічні категорії. 

4 15 

3 Граматичні трансформації. Переклад 

синтаксичних конструкцій. 

2 15 

4 Переклад фразеологічних одиниць. 2 15 

 Усього годин за семестр: 10 60 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття №1 

Тема Переклад як навчальна дисципліна. Основні положення теорії 

перекладу 

Мета: засвоїти основні відомості про історію розвитку перекладознавства 

і поняття про предмет, завдання і методи перекладознавства. 

Короткі теоретичні відомості: 

Значення контексту під час перекладу. Лексичні відповідники 

Одиниця у мові перекладу (МП), яка регулярно використовується для 

перекладу даної одиниці мови-джерела (МД), називається перекладацьким 

відповідником. 

Лексичні відповідники підрозділяються на декілька типів, серед яких 

основними є такі: 

1. Еквіваленти – такі відповідники, у яких значення англійського 

слова повністю відповідає значенню слова в рідній мові і незалежно від 

контексту передається одним і тим самим еквівалентом. Такі відповідники є 

постійними. Серед них здебільшого знаходяться слова, що належать до власних 

імен, географічних назв, назви місяців, днів та тижнів, числівники, терміни, 

частина загальнолітературної та політичної лексики: 

– braggart –хвалько; 

– coexistence–співіснування; 

– detente– розрядка напруженості між державами; 

– overstatement– перебільшення. 

До цього типу належить біля 30 % слів складу мови. 

2.  Варіантні відповідники – тип відповідників, в яких одному 

англійському слову в мові перекладу відповідає декілька слів: 

– clandestine– таємний, нелегальний, підпільний, прихований; 

– clandestine marriage–таємний шлюб; 
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– clandestine literature / organization–нелегальна література / 

організація; 

– сclandestine meeting–підпільні, нелегальні збори; 

– variability– 1) мінливість, 2) нерівність, 3) нестійкість; 

– variability of temper–мінливість настрою; 

– variability of character–нерівність характеру; 

– variability of prices–нестійкість цін; 

– attitude –1) відношення, 2) позиція, 3) політика; 

– actual– 1) дійсний, 2) справжній, 3) теперішній, 4) сучасний; 

– тонкий – 

а) тонкий аркуш –athinsheet; 

б) тонкий смак–a delicate taste; 

в) тонкий слух–a keen hearing; 

г) тонкий політик–an astute politician. 

3. Багатозначні слова: 

– commit 

a) to commit oneself to do smth–прийняти на себе зобов’язання; 

b) tobecommittedtotheconcept / neutralism–впевнено дотримуватись 

концепції/ твердо стояти на позиції нейтралітету; 

c) to commit + іменник– робити, чинити (suicide, crime, aggression, an 

error, etc); 

d) committed + іменник– відданий (ідеї): a committed republican–

переконаний республіканець, a committed writer–ідейний письменник. 

4. Слова, що не мають у словнику готових відповідників: 

– challenge–1) виклик (в суд); 2) виклик на дуель; 3) відвід 

присяжного засідателя, заперечення у ході процесу; 4) амер. недопуск виборця 

до голосування, вимога анулювання виборчого бюлетеню чи результатів 

голосування; 5) претензія; 6) мор. розпізнавальні сигнали; 7) оклик (вартового); 

8) контрольне щеплення тварин; 9) гавкіт собак, що напали на слід; 10) іспит, 

випробування; 
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– the challenge of a nuclear age–завдання, які ставить перед нами 

ядерний вік; 

– hostage –1) заручник, 2) застава; 

– фразеол. hhostages to fortune – жінка й діти, близькі; 

– to be  (to be held) hostage to smth – узгоджувати (різні питання), 

робити залежним рішення якогось питання від виконання якихось умов; 

– lameduck  1) невдаха, нещасненький, каліка; 2) банкрут, розорений 

маклер; 3) амер. непереобраний  член конгресу; 4) сленг.пошкоджений літак; 

додаткове значення – припинивший діяльність [в описовому перекладі]; 

– balance– 1) співвідношення (сил); 2) почуття міри; 

a) balancesheet - підсумок, загальна картина; 

b) to keep smb off balance – тримати когось у стані  невизначеності; 

c) to catch off balance– захопити зненацька. 

Завдання до теми 

1. Learn the following: 

– to go soft–проявляти слабкість; 

– to go a long way down the line–піти далеко у чомусь; зробити все 

можливе для чогось; 

– to go into committee (session)–1) стати членом комісії, 2) провести 

засідання комісії; 

– to rub (bring, press, hammer)–довести до свідомості; 

– pioushope–нереальна ( нездійсненна) надія; 

– identity–вигляд; перен. обличчя, лице; самобутність; 

– partisan politics–амер. вузькопартійна політика; 

– pulling power–вплив; 

– to make a public issue of smth – розголосити, зробити предметом 

широкого обговорення; 

– closerace– передвиборча боротьба з майже рівними шансами у 

суперників, вперта боротьба на виборах; 
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– toshoot–(амер. жарг.) лагодити, ремонтувати; газ. – публ. ладнати 

(конфлікт); 

– trouble–shooter– спец. уповноважений з владнання конфліктів;  

– snowdown–конфлікт, сутичка, вирішальний бій; 

– to stand up and be counted–висловитися відкрито, заявити про свою 

позицію. 

2. Translate into Ukrainian. Find out the equivalents. 

During the period of the Roosevelt New Deal the workers won many economic 

and political reforms, while generally operating politically within the framework of 

the Democratic Party. These gains were due primarily to the high militancy of the 

workers, Negro people, and poor farmers during these years. However, history will 

hardly repeat itself in this general respect. That is in view of the worsening position 

of the American capitalism, both at home and abroad, the Democratic Party will 

never be able to retain within its ranks and control the rebellious masses, once they 

again go on the march - that is, if the Left and progressive forces are alert to their 

tasks. 

3. Translate into Ukrainian. Define the contextual meaning of the italicized 

words. 

1) This group to which Britain and the US belong, has already committed itself 

to provide $ 6.000 m (about 2.143 m.) of international credits available to be drawn 

in case of need. 

2) He was committed to the concept of formulation a foreign policy of 

reconciliation for the post Vietnam period. 

3) The new major series of nuclear tests which the country is carrying out is a 

challenge  to mankind. 

4) Mr Smith’s action was a challenge to the British people. 

5) These people would fight even harder against any American surrender to 

what they call the oil hostage game. 

6) Назва статті : The economy Becomes a Hostage 
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Контекст: Is the energy-squeezed and inflation-dazed world economy about to 

fall victim to the crisis in that part of the world? 

7) Said the senator: «The SALT treaty must not be held hostage to the situation 

in some country». 

8) The Senate may vote on the confirmation of the senator’snomination during 

the lame- duck session but the House will probably postpone its vote until next year. 

9) By now Britain had become mostly a diplomatic and economic lame-duck. 

10) The senator suggests that the balance in the Middle East should be kept  

tipped in Israel’s favour. 

11) The minister dealt at length with what he portrayed as a lack of balance in 

press and television coverage of the news. 

12) It’s time for the president to draw up a balance-sheet  of his relations with 

that country. 

13) When the balance-sheet of his initiative is struck the United States may have 

achieved no more than delay in the process that threatens to lead eventually to its own 

military embroilment in the conflict. 

14) The man is a politician and this is no guess. Somehow he has survived by 

balancing competing forces and keeping the opposition of balance. 

15) Although the guerrillas were caught off balance by the air raid, they are now 

reacting vigorously against the racist government. 

16) Said one diplomat, «If the US lets client go down the drain her allies will 

conclude that the Americans have gone soft. 

17) Great Britainwent a long way down the line to meet the country. But the 

Prime Minister reneged on the agreement. 

18) The summit went into plenary session. 

19) There is no doubt that he has been losing ground in recent months. The 

points has now been rubbed home by the publication of opinion polls showing that a 

majority of Democrats and Independents would prefer senator X as the party’s 

presidential candidate. 
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20) But a settlement of differences with the country, they must realize, is at 

present more a pious hope than a practical aspiration. 

21) For all the Israel’s bustle the Arab side has preserved its identity in 

Jerusalem intact. 

22) I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any 

partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office the 

presidency of the country. 

23) His own landslide victory swept many new Democrats into Congress by 

narrow majorities. It was a dramatic demonstration of hispulling power. 

24) The striking thing about this announcement by the official news agency is 

that the authorities are making public issue of it. 

25) The striking unions have won considerable concessions despite bitter 

opposition of the employers. 

26) Many observes anticipated a close race;  and on that prediction there was 

much talk before the election of a «grand coalition» between the United National 

Party and its chief opposition group Sri Lanka Freedom  Party. 

27) The sad thing about it is that after Watergate, we thought for a while that the 

president might shoot the credibility gap and preside over a campaign on the issues of 

the future. 

28) The negotiated peace plan remains the only means to prevent an accidental 

showdown. 

29) It is time for the great silent majority to stand up and be counted. 

30) The precarious balance in the Cabinet could be changed overnight by a shift 

of alliances. 

Контрольні питання 

1.  Історична зумовленість розвитку теорії перекладу. 

2.  Переклад як лінгвістична дисципліна. 

3.  Предмет, задачі та методи перекладу. 

4.  Теорія закономірних відповідників. 

5.  Еквівалентні й варіантні відповідники. 
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6.  Поняття про контекстуальне значення у перекладі та одиницю 

перекладу. 

7.  Поняття про предметне оточення й мовленнєву ситуацію. 

Література:[6, с. 2–10; 8, с. 10–44;4, с. 23–178]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема Лексичні трансформації під час перекладу. Формально-логічні 

категорії 

Мета: отримати поняття про формально-логічні категорії та відповідні 

лексичні трансформації. 

Короткі теоретичні відомості: 

І. Лексичні трансформації під час перекладу слів з різним об’ємом 

значення в англійській та рідній мовах. 

До цієї групи належить безліч найрізноманітніших слів. За певної 

класифікації є можливим виділити окремі підгрупи таких слів, які досить чітко 

аналізуються з точки зору частоти й типовості зроблених перекладачами 

помилок. 

1. Першу групу складають інтернаціональні слова. 

Переважна їх більшість романського походження, і запозичені вони з 

латинської або французької мов. Інтернаціональні слова мають схожу звукову 

форму, граматичне оформлення й смисловий зміст. Але вони, як правило, не 

збігаються за об’ємом логічного значення. Прикладом збігу й незбігу значень 

інтернаціональних слів в англійській та рідній мовах можуть слугувати слова 

planet та globe. Англійський іменник planet та український планета ідентичні за 

значенням, тоді як globe, окрім значення глобус має також значення: 1) куля, 

земна куля; 2) держава; 3) скляний абажур. Завдяки тому, що в англійській 

мові багато слів романського походження, інтернаціональні слова легко в ній 

асимілюються і набувають ширшого використання, з додатковими значеннями  

та похідними словами. Наприклад: 
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– detail – подробиця, деталь, вникнення в подробиці, деталізація. 

Окрім того, спец. знання: загін або солдат, відряджений зі спеціальним 

дорученням. Від іменника detai lпоходить також дієслово todetail. 

– agony– в англійській мові означає предсмертні муки; сильний біль, 

душевні страждання. В українській мові слово агонія має тількі одне значення – 

передсмертні муки. Окрім того, в англійській мові слово agony вживається як 

частина розмовного сполучення  agonycolumn – газетна колонка з публікаціями 

про розшук рідних. 

2. Деякі дієслова сприйняття, відчуття й розумової діяльності. 

Перекладачі-початківці повинні пам’ятати, що такі дієслова як to see, to 

believe, to feel, to understand не є однозначними. 

Не завжди їх можна перекладати як бачити, вірити, відчувати, розуміти. 

Перші три часто вживаються в публіцистичному стилі у значеннях розуміти, 

вважати, убачати, гадати. Дієслово to understand в конструкціях complex 

object та complex subject, як правило, відповідає формулі-кліше як відомо. 

Наприклад: 

C.P. Snow is understood to be a great promoter and popularizer of Soviet 

literature in England. 

Як відомо, Чарльз Сноу наполегливо популяризує радянську літературу в 

Англії. 

3. Третю групу слів із різним об’ємом значення складають так звані 

дієслова адвербіального значення. У них присутні водночас два значення. Одне 

з них виражає дію, а друге характеризує її. «Адвербіальність»  значення 

виникає завдяки їх уживанню з прийменниковим додатком, прийменником-

займенником та додатком або обставиною місця. Наприклад: 

Over 500 London students yesterday roared their waythrough Fleet Street 

through the heart of the City demanding that “Smith must go”. 

Дієслово toroarу сполученні toroarone’swaythroughFleetStreetнабуває 

значення дієслова руху, що супроводжується голосними криками. 
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Понад 500 лондонських студентів з голосними криками «Геть Сміта» 

пройшлт по Фліт-стріт до центру Сіті. 

Лексичні трансформації, пов’язані з різницею у вживанні слів в 

англійській та рідній мовах. 

Лексичні заміни відіграють величезну роль під час перекладу. 

Перекладачі постійно звертаються до них, тому, що вони зіштовхуються з 

різним уживанням у різних мовах слів, значення яких буцім-то однакове. У 

таких випадках вони мусять обирати слово, що має схоже значення, але більш 

звичне для даного контексту. Наприклад: Never drink unboiled water. 

Слово unboiled означає некип’ячений, проте у рідній мові буде 

природніше сказати не пийте сирої води. В англійській мові немає аналогічного 

сполучення. Прикметник raw відноситься до їжі та матеріалу, а не до води. 

Досить часто англійська й рідна мови підходять до одного явища ніби з 

різних боків. Це також викликає необхідність в лексичних замінах при 

перекладі. Наприклад: 

He wrote under several pseudonyms, many of his essays appearing over the 

name Little Nell. 

Він писав під різними псевдонімами, багато з його нарисів виходили під 

псевдонімом «Крихітка Нелл». 

До лексичної заміни довелося звернутись, тому, що по-українськи ніколи 

не кажуть, що текст стоїть над підписом, підпис завжди стоїть під текстом. 

При лексичних замінах в таких випадках перекладачі також звертаються 

до антонімічного перекладу. 

Лексичні заміни нерідко мають місце при перекладі не тількі на рівні 

окремих слів, але і словосполучень і навіть цілих речень. Часто англійське 

словосполучення-кліше перекладається рідною мовою так само за допомогою 

кліше: 

“Labour challenges the Tories to name a firm figure for increased old age 

pensions – and doesn’t name one itself”, said Mr. Gollan, adding that the 

Communists, who advocate a pension of £ 5 a week, are illegally kept off the air. 
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«Лейбористи вимагають, щоб консерватори назвали точну цифру 

підвищеної пенсії за похилим віком, а самі її не уточнюють», – заявив Толлан і 

додав, що комуністів, які пропонують пенсію в 5 фунтів стерлінгів на тиждень, 

незаконно позбавляють права виступати на радіо. 

Лексичні трансформації, пов’язані з конкретизацією значення слів 

під час перекладу. 

Для номінації якогось предмету, явища або дії можна використати слова з 

різним об’ємом значення. Англійській мові властиве вживання слів з широким 

значенням, хоча в ній існують слова, що конкретизують дане поняття або дію. 

Так, наприклад, дієслово мовлення to say використовується частіше, ніж 

відповідні  українські казати, сказати. При перекладі постійно уточнюється 

широке значення to say залежно від контексту: запитав, відповів, заперечив, 

додав, продовжив і т.д., хоча в англійській мові є і такі дієслова: to ask, to reply, 

to report, to add, to goon etc. 

Так само іноді перекладач звертається і до конкретизації іменників та 

прикметників, які виражають абстрактні поняття: the American presidency – 

пост президенства США. 

Таким чином, під абстрактним і конкретним значенням слова мається на 

увазі широке й вузьке значення. 

Перекладач має звертатися до конкретизації при перекладі таких слів, як 

piece, point, thing, placeтощо. Чим частіше слово застосовується в різних 

контекстах, тим ширшим стає коло його значень. Це збільшує його 

сполученість, що в свою чергу, уможливлює його використання в нових 

контекстах. Це веде, в кінець кінців, до часткової десемантизації. А будь-яке 

десемантизоване слово може слугувати замінником інших слів:  

The Security Council is reported to be studying the case in the Middle East. 

Згідно з повідомленнями, Рада Безпеки вивчає ситуацію на Ближньому 

Сході. 

Переклад будь-якого багатозначного або десемантизованого слова 

визначається контекстом. 
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Завдання до теми 

1. Перекладіть рідною мовою речення: 

1. Because of the danger of progressive collapse tenants on the Manor 

Estate in Bremond’s, London, have been asked not to keep potential explosives in 

their homes. 

2. Ballerina Maria Tallchief has resigned from New York City Ballet 

Company because she feels her talents are not being exploited properly. 

3. She spent all her time at her bureau, covering sheet after sheet of writing 

paper in her formal, upright hand. 

4. The snake landed on the bed and might bite its occupant. 

5. The new Prime Minister has acted with commendable speed in 

announcing the names of the new Cabinet. The formula seems to have been to alter 

the mixture as little as possible. 

6. Birmingham workers stop in protest at anti-union bill. They believe that 

if the Government’s proposals become law the movement will be put back more than 

40 years. 

7. Crime, particularly violent crime continues to rise. The violence is 

hitting Washington in its economy Year-end school trips have been cancelled; people 

are finding that they do not wish to see the White House and the Washington 

Monument this summer. 

8. Many commissioned officers of the USArmy, AirForce, NavyandMarine 

Corps feel they must speak against the war in South East Asia. They call themselves 

the Concerned Officers’ Movement (COM). 

9. The train whistled out of the station. 

10. He had an elder brother who had flunked out of Law school. 

11. Miss Jones backstroked to victory yestarday night. 

12. Mary Bignallis long-jumping her way to victory. 

13. He rambled on with his explanation. 

14. Mrs Strachan who lost her children in the fire sobbed the story out. 
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One night, late, James Grew tapped on the door of the Ames house. Mr Ames 

complained his way out of bed, lighted a candle, flung an overcoat over his nihtgown 

and went to the door. 

2.Перекладіть рідною мовою речення: 

1. Eleven miners died in an underground explosion at a coal-mine near Mieres, 

Spain, yesterday. 

2. In past millennia man lived by the tempo of the turning earth. Dominated by 

the alteration of sunlight and darkness, he worked by day and slept by night. Then, 

overnight in human history, society developed a new sense of timing. Electric 

daylight, jet travel and worldwide communications created the irregular schedules. 

3. Armed police used teargas for the second day running to break up 

demonstrations in Ulster yesterday. Police threatened they would use “very rough” 

methods unless the streets were cleared. 

4. The roads outlook is perilous this week. 

5. The New Zealand earthquake was followed by tremors lasting an hour. No loss 

of life was reported. 

6. The Commonwealth countries handle a quarter of the world’s trade. 

7. A huge portrait of Lenin headed the civilian part of the annual parade to mark 

the anniversary of the  October Revolution as it passed through Moscow’s Red  

Square on Saturday. 

3. Перекладіть рідною мовою речення: 

1. Many readers are helping the Daily Worker’s campaign for  a bigger 

readership.  

2. Everything was planned and mobilized by Kennedy – the concentration of 

campaigning in the Northeast, the emphasis on civil rights and protection of the 

Negroes, the cultivation of suburbia and the advocacy of a new important program of 

federally – aided education. 

3. Instead of reacting with horror to the French decision to stay away from 

Western European Union meetings, the British Government should stay away itself. 

For this outfit is a product of the cold war. 
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4. The supreme challenge now facing the Labour movement is to develop the 

mass struggle for an immediate General Election. 

5. Automation was a major challenge of the 1960’s. 

6. The OxfordUniversity experimental theatre club production is a rather rough-

and-tumble affair. 

7. It was by now perfectly clear to me that my previous pattern of life was gone 

for ever. 

8. Many vital services (hospitals, gas, electricity, National Assistance and rates 

valuation) have already been taken from democratic control. 

9. The migration of the brains from Britain is taking place because the facilities 

for research and development are poverty-striken here. 

10. The Commander of the American Zone in Germanyfailed to implement the 

court’s ruling that all munitions factories were to be confiscated by the four Powers. 

11. British imperialists never failed to recognize the value of tea and fought many 

a bloody battle to grab the plantations of India. 

12. He came in sight of the lodge, a long, low, frowning thing of red brick. 

13. The British Foreign Secretary opened the meeting with a definition of 

European cooperation and he described the Western European Union as far more than 

a piece of machinery to keep Britain informed of what was going on. 

14. To get ashore quickly, and to get down behind some hummock of earth where 

the machine-guns can’t get at you, is very important stuff in landing. 

Контрольні питання 

1. Загальні положення. 

2. Прийоми диференціації, конкретизації, генералізації. Формально-

логічна категорія підпорядкування. 

3. Прийом смислового розвитку. Формально-логічна категорія 

перехрещення. 

4. Прийом антонімічного перекладу. Формально-логічна категорія 

контрадикторності. 
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Прийоми цілісного перетворення і компенсації. Формально-логічна 

категорія “поза положенням”. 

Література:[6, с. 11–20; 1, с. 37–50;2, с. 19–39; 8,с. 45–80]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема Граматичні трансформації. Переклад синтаксичних 

конструкцій. 

Мета: отримати поняття про граматичні трансформації та їх 

класифікацію, опанувати навички вживання морфологічних та синтаксичних 

трансформацій у процесі перекладу. 

Короткі теоретичні відомості: 

Розбіжності у складі двох мов викликають необхідність не тільки в 

лексичних, а й в граматичних трансформаціях. Розбіжності можуть бути 

повними або частковими. Повні розбіжності спостерігаються тоді, коли в рідній 

мові відсутня граматична форма, притаманна англійській мові, наприклад, 

герундій. 

Трапляється також і таке, коли граматична форма існує в обох мовах, але 

повного збігу бути не може. Так, наприклад, категорії числа, форми Past 

Indefinite, яка є ширшою в англ. мові і може відповідати минулому часу дієслів 

різних видів та способів. Сюди треба віднести також часткове співпадіння, коли 

дана граматична форма існує в обох мовах, але співпадає не у всіх формах, 

наприклад, дієприкметник. 

У рідній мові немає перфектної форми дієприкметника, в англ. мові немає 

дієприкметника минулого часу від неперехідних дієслів. 

Таким чином, усі перераховані явища – відсутність відповідної форми, 

частковий збіг, різниця у характері й вживанні форми – викликають при 

перекладі необхідність граматичних трансформацій. Трансформації можна 

звести до чотирьох видів – перестановки, заміни, додання й опущення. 

Перестановки викликаються розбіжностями в структурі речення – іншим 

порядком слів у мовах джерела й перекладу. 
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A general plan was operated by West German reactionaries to rehabilitate 

Nazi criminals. 

У Західній Німеччині реакціонерами провадився в життя широкий план 

реабілітації фашистських злочинців. 

Тут перебудова речення також з вживанням артиклю при підметі. 

Перестановки бувають необхідними через характер підмета, якщо він, 

наприклад, виражений великою кількістю групи слів або цілим реченням: 

A big wave of actions by all sections of workers – skilled and unskilled, men 

and woman, manual and non-manual – for higher wages and equal pay, for shorter 

hours and a greater say in shaping the environment at work has been unleashed in 

Britain. 

В Англії піднялася потужна хвиля виступів усіх груп робітників – 

кваліфікованих, чоловіків та жінок, робітників фізичної й розумової праці, -- 

що вони вимагали підвищення заробітної оплати праці, скорочення робочого 

дня та більшої участі в справі покращення умов роботи. 

Проте, перестановка у чистому вигляді трапляється рідко. Вона 

супроводжується іншими трансформаціями – заміною частин мови, введенням 

додаткових слів і лексичними замінами. Наприклад: 

It was a common criticism of Faulkner, particularly in Britain, that he was a 

writer of unreal nightmares. – Фолкнера зазвичай критикували, особливо в Англії, 

за те, що він змальовував неіснуючі кошмари. 

Окрім перебудови речення, переклад вимагав змінення виду присудка й 

заміни частин мови: it was a common criticism зазвичай критикували; that he was 

a writer що він змальовував. 

Заміни частин мови викликаються рядом причин: 

Різницею в типі присудка, відсутністю відповідної частини мови з даним 

лексичним значенням, вимогами сполучення й різними вживанням слова. Ці 

явища значною мірою ілюструються вищенаведаним прикладом. Заміну типа 

присудка в обох випадках викликано вимогами сполучення. Крім того, слід 
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вказати, що об’єм значення слова writer (а значить, і його вживання) є ширшим, 

ніж об’єм значення українського письменник. 

Заміна частин мови може спричинитися й лексичним порядком, 

наприклад, відсутністю відповідного значення даного слова у рідній мові. 

In a display of loathsome servility the Foreign Secretary backed the US denials 

of the bombings of North Vietnam, speaking in Parliament on December 19.  

У словнику наведено такі значення іменника display: 1 розгортання перед 

очима, показ і т.і.; 2 виставка, виставляння себе на показ, хвастощі. 

Жодне з цих значень не відповідає значенню іменника display у цьому 

контексті. Для вірного перекладу треба звернутися до значень дієслова to 

display: 

1. розгортатися перед очима, виставляти, показувати; проявляти. 

Сполучення in a display підлягає застосуванню одночасово граматичної і 

лексичної трансформацій: 

Виступаючи в парламенті 19 грудня, міністр закордонних справ проявив 

огидне низькопоклонство перед Америкою, підтримавши твердження, що 

бомбардування Північного В’єтнаму не було. 

Як видно з наведених прикладів, додавання й вилучення часто 

супроводжують інші види трансформацій. 

Стислість і лаконічність, які характерні для англійської мови взагалі, а 

для публіцистичного стилю зокрема, можливі не тільки завдяки наявності 

деяких граматичних конструкцій, але й завдяки своєрідним сполученням слів, в 

яких ніби то опускається один логічний ланцюжок. Проте у перекладі цей 

логічний пропуск завжди має бути заповненим: 

“We mean business”, said the Prime Minister in the commons yesterday, 

announcing new Government moves to hasten Britain into Europe. 

“У нас найсерйозніші наміри”, – сказав учора в Палаті представників 

прем’єр-міністр, об’являючи про нові кроки уряду, що їх було вжито, аби 

прискорити вступ Англії до Європейської економічної співдружності. 
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Переклад цього речення потребував уведення додаткового слова, тому що 

дієслово “прискорити” потребує додатку, який виражає дію або процес – 

“прискорити вступ.” Переклад інфінітиву в атрибутивній функції потребував 

додаткового звороту “що їх було вжито”, а слово Europe часто вживається в 

значенні Європейська економічна співдружність. 

Вилучення при перекладі також бувають необхідними, тому що слова, що 

вилучаються, є в цільовій мові зайвими: 

The storm was terrible while it lasted. – Буря булла жахливою. 

Збереження додатку “поки вона тривала” було б сприйняте як плеоназм 

(тавтологія). 

Завдання до теми 

1. Перекладіть речення. Проаналізуйте застосовані види 

трансформації 

1. You hadn’t told me her name yet! Who is she? She’s a Mrs. Erlynne. 

2. Miss Prism, more is restored to you than the handbag. I was the baby 

you placed in it. 

3. It is impossible for you to have done better. 

4. The lunar highlands are believed to date back almost to the moon’s 

formation about 4,000 million years ago. 

5. I woke one morning to find myself famous. 

6. The first giraffe to be born at Bell Vue Zoo, Manchester, in 20 years, 

was seen running around with father Addi and mother Norma yesterday, a few hours 

after its birth. 

7. With heavy seas in the North Atlantic, fishing boats stay in harbor. 

8. Yean Picard in America got Henry Ford to finance him in an attempt to 

beat his brother’s record in a balloon. 

9. The improved economic health the Foreign Secretary was referring to, 

was that of big industrialists and bankers – not of the workers. 

10. Flood defense was best left to the local river authorities.  
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11. Mississippi is a state where the wanton murder of Negroes is the 

established way of life, not only sanctioned, but connived at, and  participated in, by 

officialdom. 

12. The struggles of print trade unionists achieved considerable success and 

caused  consternation among the Press tycoons, Big Business and Cabinet Ministers 

alike. 

13. “Possibly the most frequent criticism we get in letters from the public is 

about keeping lights burning all night”, a senior UN official said this week. 

14. He was elegant, bowler-hatted and umbrellaed. 

15. Today, the Big West End stores begin their annual sales, to be followed 

next week by sales in many out-of-town shopping centres. 

16. The folly of the statesman and the vanity of the military leaders cannot 

be allowed to go on perverting the advances of modern to evil ends. 

17. It may interest you to know that we had the pleasure of selling the Daily 

Worker in the Birmingham “Bull King” every Sunday night for over 10 years. 

18. The ancient belief that the human heart is the seat of emotional life may 

seem to beendangered by the latest surgical advances. 

19. Unless present trends are reversed one-third of the 25 million or more of 

young people in the USA who will come into the labour marked during the next 10 

years will not have a high school diploma. 

20. There is the greatest future for the British people once they take their 

destininies into their own hands. 

21. The form of the symphonic movements, complex though they became, 

still bears the mark of the folksong form. 

22. It was eighteen years after Cook’s voyage that the new continent was 

settled. 

23. People cannot be reminded too often that on the organs of the 

seventeenth century it was not possible to play in as quick a tempo as one might wish 

to. 
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24. “Father’s a great reader of Scot’s history’’, Mary confined to Moray in 

apology. “There are few quirky things he can’t tell you about Bruce, or Wallace, or 

the rest of them.” 

25. Sometimes, when she saw him, she felt – there was no repressing it – 

plain irritated. 

26. If anything, the membership in Congress ought to be reduced to four 

hundred or less. 

27. The dark Algerian grapes were ripe and as they crawled the men picked 

the grapes and ate them. 

28. Despite all the talk of disillusionment, alienation and permissiveness, 

young people in Britain continue to have a strong sense of what ought to be, a 

national student conference heard at week-end. 

29. The West German ambassador in charge of negotiations around the non-

proliferation treaty is a determined non-signer. 

30. Attractive plastics pottery is now available, while disposable paper plates 

are becoming the thing at many parties. This may be paralleled by development of 

paper clothes, attractive but disposable and cheap. 

31. What about the debts to be repaired by Britain to other countries in the 

sterling area? 

32. There was universal relief at the safe return of the three U.S. astronauts 

from their epic voyage to the moon. 

33. Many of the criticisms made by the British Road Federation report are 

fully justified. 

34. The struggles of many sections of the U.S. population against the war-

lovers in America have grown to a height never reached before. 

35. All the experiences which learners have both in and out of school and 

which contribute to the desired terminal behavior are included in the term curriculum. 

Контрольні питання 

1. Граматична форма й синтаксична конструкція. 

2. Граматичні трансформації. 
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3. Амбівалентність синтаксичних конструкцій. 

4. Залежність перекладу компаративної конструкції від жанру 

матеріалу, що перекладається. 

5. Переклад абсолютних конструкцій. 

6. Експресивна функція абсолютних конструкцій. 

Література:[6, с.21–31; 1, с.14–240;2, с.60–353;8, с.81–129; 7, с.75–94]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема Переклад фразеологічних одиниць 

Мета: отримати уявлення про фразеологічну одиницю, засвоїти 

класифікації фразеологічних одиниць, опанувати засоби перекладу 

фразеологічних одиниць рідною мовою з урахуванням культурних, історичних 

та стилістичних факторів. 

Короткі теоретичні відомості: 

I. Труднощі перекладу образної фразеології 

Наявність образної фразеології наділяє мову живістю, гнучкістю й 

барвами. Вони містять в собі багатство експресивно-стилістичних відтінків. 

Завдання перекладача – не тільки передати рідною мовою смисл ФО, але й 

донести її образність та експресивність. 

Переклад образної фразеології є складним ще й тому, що існує небезпека 

сприйняти ФО як вільне сполучення слів і, виходячи з характеру образу, 

неправильно витлумачити його значення. 

Ось один з прикладів невміння перекладача виділити фразеологізм: 

She hung the receiver. “Damn!” 

Someone laughed. “Oh, it’s you, Holly! Cheese-paring and red tape as usual! 

This is the fourth time to-day. Well, I don’t care – I’m going ahead. Look! Here’s 

Harrige’s list for to-morrow. It’s terrific, but it’s got to be. Buy it all; I’ll take the 

risk, if I have to go round and slobber on him”. (J. Galsworthy. Swan Song). 

Як зрозуміти в цій ситуації роману Голсуорсі “Лебедина пісня” cheese-

paring and red tape? Це говорить Флер Монт після четвертої невдалої спроби 
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замовити по телефону харчі до їдальні, якою користуються штрейкбрехери 

часів страйку 1926 р. У перекладі Мінської: 

Она повесила трубку. –Проклятие! – Кто-то рядом рассмеялся. 

-- Ах, это ты, Холли! Предлагают, как обычно, корку сыра и всякую 

ерунду. Четвертый раз я сегодня беседую. Ну, больше я не буду хлопотать, я 

ухожу. Погляди, здесь заказ Харриджу на завтра. 

Перекладачка приймає перше словосполучення за вільне і викривляє його 

смисл, бо перекладає його “за елементами”. Вона мабуть не знає і другого 

фразеологічного сполучення, прийнявши його за “красную тесьму” і так само 

перекладає його невірно. За інерцією, очевидно, викривлений  смисл наступної 

фрази: “Больше я не буду хлопотать, я ухожу.” Дочка СомсаФорсайта, звичайно 

не могла сказати чогось такого у подібній ситуації. Перекладачка не 

замислилася над значенням мовленнєвих характеристик Голсуорсі. 

Значення обох фразеологічних одиниць вірно зрозуміле й перекладене у 

М.Лоріє: 

 Она повесила трубку. – Черт! 

 Кто-то засмеялся.  

- Ой, это вы, Холли! Как всегда экономят и тянут. Сегодня это 

уже четвертый раз. Ну, мне все равно – я держу свою линию. 

. Прийоми перекладу образної фразеології 

 Найкращим засобом перекладу образної ФО є використання 

відповідного фразеологізму в рідній мові. У всіх випадках, коли існує 

можливість дати фразеологічний переклад, перекладачу слід давати переклад за 

допомогою такого відповідника. 

а) фразеологічний еквівалент (моноеквівалентний переклад) 

Фразеологічним еквівалентом ми називатимемо таку образну ФО в рідній 

мові, яка повністю відповідає за смислом якомусь англійському фразеологізму, 

яка базується на одному з ним образі. 

До групи ФО, які перекладаються за допомогою еквівалентів, 

відносяться, перш за все, так звані інтернаціональні вирази, тобто ФО, 
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функціонуючі у більшості європейських мов і пов‘язані спільністю походження 

з одного джерела. Звичайно, це вирази біблейсько-міфологічного або 

літературного характеру: Heel of AchillesАхіллесова п‘ята, Sword of Damocles 

Дамоклів меч, to cross the Rubicon перейти рубікон. 

Переклад таких одиниць, як правило, не викликає труднощів: 

The editorial writers of English capitalist newspapers often shed crocodile 

teats over the absence of closer relations between the British and Soviet people. 

Автори передовиць англійських буржуазних газет часто ллють 

крокодилові сльози з приводу відсутності тісних відносин між англійським та 

радянським народами. 

б) фразеологічні аналоги 

Кількість образних ФО, що співпадають за смислом і образністю в двох 

мовах, небагата. Частіше перекладачі звертаються до аналогічних за смислом, 

але різних за образністю:make hay while the sunshines куй залізо, поки гаряче; 

to get out of bed on the wrong side вставати з лівої ноги; out of the frying-pan 

into the fire з вогню та й у полум‘я тощо. Такі фразеологізми називають 

фразеологічним аналогом англійському виразу. Використання відповідного 

аналогу забезпечує адекватний переклад: The new intelligence organization were 

destined to play the important part of providing grist for the mill of the Right-wing 

Labour leaders. – Нова розвідка повинна відігравати важливішу роль – лити 

воду на млин право лейбористських лідерів. 

Часто трапляється, що одній ФО відповідає не один, а декілька 

фразеологізмів з аналогічним значенням у мові перекладу. Так, українському 

фразеологічному сполученню “перейти (комусь) дорогу” відповідають три 

англійські ФО: to snatch smth from underone’s nose; to put smb’s nose out of joint; 

to steal a marchon smb. Вибір потрібного варіанту залежить від відповідності 

його контексту та стилістичних характеристик. Наприклад, фразеологізм 

“розв’язати (собі) руки” має два відповідники: один із позитивною конотацією 

(to be / to become a free agent), інший – з негативною (to have a free hand). У 
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залежності від того, чи мається на увазі позитивна або негативна конотація, і 

здійснюється вибір адекватного у даному контексті варіанту. Перекладаючи 

речення Вам необхідно взяти себе в рукипотрібно враховувати, чи мається на 

увазі постійний стрес людини, якій радять взяти себе в руки, чи це миттєвий 

стрес. У першому випадку це речення слід перекладати як You must take 

yourself in hand, а у другому – як You must pull yourself together. 

Вищенаведені засоби перекладу образної фразеології – шляхом 

використання еквівалентів чи аналогів – можна назвати фразеологічними. Їхнє 

використання забезпечує адекватність перекладу. Однак, в багатьох випадках 

перекладач не має можливості звернутися до фразеологічного перекладу. Тоді 

він мусить використати інші, нефразеологічні засоби перекладу: 

в) дослівний переклад ФО (калькування) 

Інколи перекладач, прагнучи зберегти образність оригіналу при перекладі 

фразеологізму, який не має ані еквіваленту, ані аналогу в рідній мові, 

звертається до дословної передачі образу, що міститься в іноземному 

фразеологізмі. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, коли в 

результаті калькування виходить вираз, образність якого легко сприймається 

читачем і не викликає враження чогось неприродного чи не властивого нормі 

рідної мови:  

...when I was awarded a number of prizes at school, a clergyman assured me, 

that I already had a foot on the ladder of success. 

...коли я отримувавнагороди в школі, священик запевняв мене, що я вже 

вступив на сходинку, що ведедо успіху. 

Інколи при дослівному перекладі звертаються до вставних слів: як то 

кажуть (англійці), недаремно кажуть тощо, нібито підкреслюючи цим, що 

іноземну фразу наведено дослівно. 

Дослівний переклад не є перекладом фразеологічним. Проте, в деяких 

випадках створені кальки стають часто вживаними наряду зі споконвічною ФО: 

to sit with one’s arms folded – сидіти, склавши руки; to pull smb by the hair – 

надрати чуба. 
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г) описовий переклад 

Якщо якийсь англійський зворот не має у рідній мові ані еквіваленту, ані 

аналогу, дослівний переклад міг би призвести до малозрозумілого буквалізму. 

В таких випадках перекладач мусить відмовитися від передачі образності й 

використовувати описовий переклад, тобто пояснення смислу ФО за 

допомогою вільного сполучення слів без збереження образності. Наприклад: не 

горить – there is no need to hurry up, легкий на ноги – such as can walk quickly 

and without fatigue, ні пари з вуст – to keep silence obstinately, чиста правда – it’s 

very true. 

If you have defied or defy me, I shall cut you off with a shilling and you shall 

never darken the door of this house. 

Якщо ти порушив чи порушиш мою волю, я лишу тебе спадщини, і ноги 

твоєї більше не буде у цьому домі. 

Образний фразеологізм to cut somebody off with ashilling є 

експресивнішим, ніж просте лишити спадщини, отже описовий переклад 

завжди пов‘язаний з певними втратами. Іноді смисл ФО можна передати й 

одним словом: 

These reactionary diplomats have built up war hysteria in the United States 

and mow must keep it boiling in order to avoid disaster for the policies they 

represent and for their personal careers. 

Ці реакційні дипломати викликали воєнну істерію в Сполучених штатах, 

і тепер вони мають підтримувати її задля того, щоб запобігти руйнації 

здійснюваної ними політики і краху власної кар’єри. 

д) контекстуальні заміни при перекладі ФО 

Як вже зазначалося, описовий переклад супроводжується неодмінними 

втратами у переданні образності ФО. Прагнення до адекватної передачі не 

тільки смислового змісту, а й експресивно-стилістичного забарвлення ФО, що 

не має еквіваленту чи аналогу, спонукає перекладача до пошуків 

контекстуальної заміни. 
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Сутність контекстуальної заміни полягає в тому, що перекладач прагне 

знайти таку ФО, яка, хоча й не відповідає за значенням англійській ФО, взятій 

окремо, але досить точно передає її зміст у даному конкретному контексті.  

У романі “Ярмарок марнославства” У.Теккерея старий Пітт Кроулі 

робить пропозицію Беккі Шарп, але дізнавшись, що вона вже одружена, 

вигукує: You can’t eat your cake and hav eit. Цей англійський вираз не має 

безпосереднього відповіднику в рос./укр. мовах. Він передається шляхом 

пояснення: не можна робити дві взаємовиключні речі. Але в даному випадку 

описовий переклад був би недоречним, тому що таке наукове пояснення не 

можна вкласти у вуста малоосвіченого грубіяна Пітта Кроулі. Спроба 

перекладача В .І. Штейна зберегти англійський образ призвела до цілком 

неприйнятного варіанту: Что же поделаешь, если я не могу ни съесть, ни 

разделить с вами вашего свадебного пирога. А ось перекладач М. Дьяконов 

успішно розв‘язав складне завдання, застосувавши в перекладі російський 

вираз что с возу упало, то пропало, яке є одним з аналогів іншої ФО 

(there’snousecryingoverspiltmilk). 

Наведемо ще декілька прикладів контекстуальних замін при перекладі 

образного фразеологічного сполучення Be(make) apoor(bad) handatsomething: 

“Well, Mr. Cherrell, what would you do?” 

“I am a poor hand at advice” (J. Galsworthy. Flowering Wilderness, ch. XVI) 

- А вы, мистер Черрелл, как бы вы поступили? 

- Я не мастер давать советы. 

Це стійке сполучення (не мастер давать советы) добре передає скромну 

та стриману манеру батька Дінні Черрелл. 

“I’m afraid I shall make a poor hand of managing a canon 

foundry.”(B.Shaw.Major, Barbara, ActI) 

- Боюсь, что из меня получится из рук вон плохой управляющий 

орудийным заводом. 

Тут знайдено яскраво ідіоматичну заміну из рук вон. 
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“I know, I don’t express myself properly: I’m a bad hand at sentimentality” 

(B. Shaw. Cashel Byron’s Profession, ch. IX) 

- Я знаю, что выражаюсь недостаточно ясно, но сентиментальность – 

не по моей части. 

Не по моей части також ідіоматична заміна, яка цілком відповідає даній 

ситуації. 

Отже, проблеми перекладу фразеології нерідко вирішуються залежно від 

вузького або широкого контексту. 

III. Вибір варіанту перекладу залежно від характеру ФО 

На вибір способу перекладу образної фразеології значним чином 

впливають ступінь прозорості образного змісту і характер національного 

забарвлення цього образу. 

За ступенем прозорості образного стрижня серед ФО виділяють 

фразеологічні зрощення та фразеологічні єдності. 

Фразеологічні зрощення – це абсолютно неділимі словосполучення, смисл 

котрих не виводиться із значень компонентів. Тому при перекладі 

фразеологічних зрощень не можна ставити завдання відтворити образ, 

закладений в основу кожного з них, оскільки цей образ не ясний навіть тим, чия 

рідна мова – англійська. Таким чином, при перекладі зрощень не можна 

користуватися ані еквівалентами, ані дослівним перекладом. Вони 

перекладаються або описово, або за допомогою контекстуальної заміни. Деякі 

англійські зрощення мають в мові перекладу образні аналоги. При виборі 

останнього важливо знайти такий відповідник, котрий, точно передаючи смисл 

виразу, в той самий час, хоча б приблизно, відповідав стилістичному 

забарвленню зрощення: to speak dot and carryo ne – говорить заплетающимся 

языком; to run a muck – приходити в шаленство; to bed own and out – дійти до 

ручки; through thick and thin – у що б то не стало; once in a blue moon – вряди-

годи. Ці аналоги вірно передають експресію англійських виразів, але не завжди 

точно відповідають стилістично: дійти до ручки – занадто фамільярне, вряди-

годи – дуже розмовне, близьке до просторіччя. 
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Фразеологічні єдності частіше, ніж зрощення зберігають у перекладі 

свою стилістичну характеристику. Такий, що чітко сприймається, внутрішній 

образний стрижень створює при перекладі сприятливі умови для відтворення 

образу чи його заміни. Тому при перекладі фразеологічних єдностей широко 

використовують еквіваленти, аналоги, а також дослівний переклад. 

 Фразеологічна єдність – небезпечна для перекладача категорія, тому 

що багато з них є омонімічними вільним сполученням слів. 

 За ступенем національної специфічності, яку треба враховувати у 

перекладі, ФО можна розподілити на три основні групи: 

1) інтернаціональні: to pass the Rubicon, to shed crocodile tears, to burn 

one’s boatsта ін.; 

2) нейтральні (без яскравого національного забарвлення): to strike the 

iron, while it’s hot; to wash dirty linen in publicта ін.; 

3) специфічно національні: to fight like Kilkenny cats; to send to Coventry; 

to put the Thames on fire. 

Переклад фразеологічних єдностей третьої групи викликає додаткові 

труднощі, пов‘язані з задачею збереження національного колориту. При роботі 

з подібними ФО перекладачу слід керуватися такими правилами: 

 а) звертатися до дослівного перекладу тільки у тих випадках, коли 

англійські реалії добре відомі читачеві, чи принаймні, калькований образ буде 

абсолютно прозорим і зрозумілим. Наприклад, англійське прислів‘я  

tocarrycoalstoNewcastle, як правило, передають дослівно: возити вугілля до 

Ньюкаслу, тому що це місто є центром вугільної промисловості Англії, що відомо 

більшості рос./укр. читачів. З іншого боку, в реченні HeisarealSirGalahad варто 

відмовитися від дослівного перекладу, тому що ім‘я сера Галахеда, 

найшляхетнішого лицаря при дворі короля Артура нічого ге говорить людині 

неанглійського походження. Вірний переклад буде такий: Він справжній лицар; 

 б) прагнути передати англійські фразеологізми з яскравим національним 

забарвленням нейтральними ФО. Наприклад: He will not put the Thames on fireВін 
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пороху не винайде; to fight like Kilkenny cats боротися не на життя, а на 

смерть; 

 в) при перекладі образних ФО будь-якого типу ніколи не вживати такі 

фразеологізми, які містять специфічні національні реалії. Так, хоча англійські 

вирази to carry coals to New castle та What will Mrs Grundy say за значенням і 

стилістичною забарвленістю цілком відповідають зворотам ездить в Тулу со 

своим самоваром та что будет говорить княгиня Марья Алексевна, останні не 

можуть бути застосовані при перекладі. 

Інколи потрібні примітки у зв’язку з тим, що калькований образ може 

опинитися недостатньо зрозумілим. Обираючи варіант перекладу, в кожному 

конкретному випадку перекладач обирає той варіант, який найкраще відповідає 

умовам контексту. 

Завдання до теми 

1. Перекладіть фразеологізми: 

1. to mark time 

2. to play second fiddle 

3. to hide behind smb’sback 

4. to be in the same boat 

5. to be cut of the same cloth 

6. to sit on the fence 

7. to draw in one’s horns 

8. to spread like wildfire 

9. to win with a small margin 

10. to make no bones about smth(bait) 

11. to show one’s true colours 

12. lock, stock, and barrel 

13. to play into smb’s hand 

14. to divide the House 

15. to twist the  lion’s tail 

16. to have some strings attached 

17. to turn back the clock 

18. plain sailing 

19. to throw one’s cards on the table 

20. to put one’s weight behind smth 

21. to swallow smth hook, line and 

sinker 

 

2. Перекладіть речення. Приділіть особливу увагу перекладу 

виділених сполучень. Обґрунтуйте використані прийоми перекладу. 

A 
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1. He said that if the rearmament programme were persisted in, all the promises in 

Labour’s election manifesto would prove empty wind. 

2. The American attempts to arm the Italian government to pull Wall Street 

imperialism’s chestnuts of the fire will prove just as futile as its efforts at arming tje 

puppet Chiang Kai-shek to perform a like service in China. 

3. We had arranged everything and at first everything went according to the 

book. 

4. On all most important issues the Labour leaders see eye to eye with the U.S. 

monopolies. 

5. Big business is making a good thing out of the war-inflationary set-up, but it 

is the working class and farmers that have to foot the bill. 

6. She had come back to Robin Hill on her stepmother’s death and gathered the 

reins there into her small decided hands. 

7. “I hope I shall kick the bucket long before I’m as old as grandfather”, he 

thoudht. 

“Oh! Tell us about her, Auntie”, cried Imogen; “I can just remember her. She’s 

the skeleton in the family cupboard, isn’t she? And they are such fun.” 

B 

1. British periodicals prefer to give a wide berth to the delicate question of 

American military bases in Britain. 

2. The last poll gave Eisenhower a win in 13 states, Stevenson in eight, and in the 

rest neck and neck. 

3. Numerous examples of violence against workers give the lie to the assertions of 

the reactionary American union bosses that there is no class war in the United States 

and that industrial peace reigns there. 

4. If he had spoken out publicly about the truth he would have gotten the axe one 

way or another. 

5. She gave her father a hug, and got into a cab with him, having as many fish to 

fry with him as he with her. 
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6. If the whole thing were not disposed of within the next few months the fellow 

would turn up again like a bad penny. 

7. “There you are! Dartie’s gone to Buenos Aires!” Soames nodded.  

“That’s all right”, he said;  “good riddance.” 

8. “You ought to know best”, he said; “But if you want a divorce it is not very 

wise to go on seeing her, is it? One can’t run with the hare and hunt with the 

hounds.” 

3. Проаналізуйте нижченаведені фразеологічні одиниці й вкажіть 

можливі засоби їх перекладу. 

 

А В 

A bird in the hand is worth two in the 

bush 

Small rain lays great dust. 

A burnt child dreads the fire A miss is as good as a mile. 

A rolling stone gathers no moss Beauty lies in lovers’ eyes. 

Can the leopard change his spots? Enough is as good as a feast. 

Necessity is the mother of invention. It is a long lane that has no turning. 

Rome was not built in a day. It is a good horse that never stumbles. 

To rob Peter, to pay Paul To mind one’s P’s and Q’s 

In Rome, do as the Romans do. Before one can say Jack Robinson 

To send one to Coventry A give-and-take principle 

A fine suit doesn’t make a gentleman. To grin like a Cheshire cat 

 

5. Перекладіть речення, звертаючи увагу на правильний вибір 

відповідників англійських фразеологізмів. 

1. Проте вибори зараз вже позаду, і уряд нарешті налаштований покласти 

край конфлікту. 

2. Політики, навіть ті, що нагорі, здається, граються з вогнем біля скирти 

майже навмисно. 

3. Останнім слабким місцем команди президента є її невпевненість у 

повній підтримці акта президента силовими структурами. 
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4. Уряд намагається зробити гарну міну при поганій грі. 

5. Є шанс, що у нас у 2008 році буде нормальна країна, якщо демократи 

вичистять авгієві конюшні, які вони отримали у спадщину. 

6. У цих надзвичайно каламутних водах різні політичні фракції почнуть 

ловити «маленьку рибку», що їм потрібна напередодні виборів. 

7. Через те, що Інтернет робить світ меншим, значно збільшується 

значення знаходження спільної мови. 

8. Міфи про олігархів, слід визнати, не виникли нізвідки. 

9. Західні держави повинні допомогти показати тим народам, що в кінці 

«демократичного тунелю» є світло. 

10. Білий дім повністю дає собі звіт у тому, що відносини з Китаєм – це не 

зовсім та сфера, де можна необачно імпровізувати. 

Контрольні питання 

1. Загальні принципи теорії перекладу фразеологічних одиниць (ФО). 

2. Експресивність ФО, її відображення в перекладі. 

3. Експресивне використання ФО через подвійну актуалізацію. 

4. Переклад образних ФО. 

5. Переклад ФО, позбавлених образної основи. 

Література:[6, с. 36–45; 1, с. 187–204; 2,с. 321–329; 8, с. 143–165; 7, с. 

98м115; 5, с. 51–69]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Історична зумовленість розвитку теорії перекладу. 

2. Місце перекладу серед лінгвістичних дисциплін. Види перекладу. 

3. Переклад як лінгвістична дисципліна. 

4. Предмет, завдання та методи перекладу. 

5. Загальні положення теорії закономірних відповідників. 

6. Еквівалентні й варіантні відповідники. 

7. Поняття про контекстуальне значення у перекладі та одиницю перекладу. 

8. Поняття «одиниці перекладу». 

9. Поняття про предметне оточення й мовленнєву ситуацію. 

10. Загальні положення про формально-логічні категорії та лексичні 

трансформації. 

11. Прийоми диференціації, конкретизації, генералізації. Формально-логічна 

категорія підпорядкування. 

12. Прийом смислового розвитку. Формально-логічна категорія 

перехрещення. 

13. Прийом антонімічного перекладу. Формально-логічна категорія 

контрадикторності. 

14. Прийоми цілісного перетворення і компенсації. Формально-логічна 

категорія «поза положенням». 

15. Граматична форма й синтаксична конструкція. 

16. Граматичні трансформації. 

17. Амбівалентність синтаксичних конструкцій. 

18. Залежність перекладу компаративної конструкції від жанру матеріалу, що 

перекладається. 

19. Переклад абсолютних конструкцій. 

20. Експресивна функція абсолютних конструкцій. 

21. Загальні принципи теорії перекладу фразеологічних одиниць (ФО). 

22. Експресивність ФО, її відображення в перекладі. 
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23. Експресивне використання ФО через подвійну актуалізацію. 

24. Переклад образних ФО. 

25. Переклад ФО, позбавлених образної основи. 

26. Стиль та експресія. 

27. Експресивна конкретизація при перекладі на рідну мову. 

28. Експресивно-прагматична конкретизація. 

29. Еквівалентність перекладу при переданні функціонально-ситуативного 

зміста оригіналу. 

30. Поняття перекладацької еквівалентності. Перший рівеньеквівалентності. 

31. Другий рівень еквівалентності. 

32. Третій рівень еквівалентності. 

33. Роль функціонально-ситуативного змісту оригінала. 

34. Еквівалентність перекладу при переданні семантики мовних одиниць. 

35. Власне мовні аспекти змісту висловлювання. Четвертий рівень 

еквівалентності. Використання у перекладі синонімічних структур, порядку 

слів, типів речень. 

36. П’ятий рівень еквівалентності. Можливі розбіжності у предметно-

логічному значенні. 

37. Конотативний аспект значення слова. 

38. Еквівалентність під час передавання внутрішньо-лінгвістичних аспектів 

значення слова 

39. Прагматика перекладу. 

40. Поняття прагматики тексту. 

41. Прагматичний потенціал тексту. 

42. Нормативні аспекти перекладу. 

43. Поняття норми перекладу. 

44. Види перекладу. 

45. Типи перекладацьких помилок. 
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