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ВСТУП 

 

Навчальний курс практики перекладу з основної іноземної мови є 

провідним навчальним предметом у системі фахової підготовки підготовки 

бакалаврів спеціальності 035.04«Філологія: германські мови та літератури 

(переклад включно)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовно-інформаційна 

структура тексту-оригіналу  залежно від його функціонально-стильових 

особливостей і перекладацькі техніки, які забезпечують адекватне 

відтворення змісту тексту-оригіналу засобами мови-перекладу та збереження 

комунікативно-прагматичної спрямованості.  

Мета: підготовка студентів до письмового перекладу загально-

інформаційних текстів шляхом відповідних тренувальних вправ. 

Завдання: забезпечення засвоєння базових понять перекладу, 

забезпечення подальшого розвитку навичок вільного володіння студентами 

англійською мовою та можливості виконувати адекватні переклади з 

англійської мови рідною, опанування техніками та методиками  

перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-

стильових характеристик; виявлення закономірностей застосування лексико-

граматичних трансформацій під час фахового перекладу текстів різних 

жанрів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства;  

− методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних 

жанрів; 

− типові лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу; 
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− основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

− основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в двосторонньому перекладі; 

уміти:  

− застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу; 

− використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

− проводити лексико-семантичний аналізтексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

− виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних 

текстів широкої тематики різного комунікативного спрямування із 

швидкістю 600 друкованих знаків за 1 академічну годину; 

− орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1–4 

Тема. Основні лексико-граматичні трансформації в перекладі. 

Проблема перекладу артиклевих словоформ 

Мета: засвоїти основні концепції про перекладацькі еквіваленти та 

відповідники, лексико-граматичні трансформації та види контексту; вивчити 

класифікацію прийомів перекладу; опанувати практичні навички 

ідентифікації одиниць перекладу; засвоїти стилістично нейтральні й 

стилістично марковані випадки вживання артиклю при перекладі. 

Короткі теоретичні відомості 

Переклад визначається як один із видів мовної діяльності, що зводиться 

до процесу передачі інформації під час міжкультурної комунікації.  

Існує багато визначень перекладу, вони розрізняються за формальним і 

структурним підходом. Є також семантичне й функціональне тлумачення 

перекладу. З точки зору функціональної комунікативної спрямованості 

розрізнюють три види перекладу: художній, суспільно-політичний та 

спеціальний. 

За способом виконання переклад може бути письмовим/усним, на 

слух/з аркуша, послідовним/синхронним. Головними видами усного 

перекладу є послідовний (consecutive) та синхронний (synchronous). 

Усі ці підходи роблять певний внесок у сучасне розуміння перекладу як 

міжмовної комунікації. Згідно з цим підходом, переклад – це процес 

трансформації мовленнєвого повідомлення з однієї мови на іншу за умови, 

що його значення залишається незмінним. Іноді такий підхід називають 

теорією закономірних відповідників. Суть цієї теорії зводиться до 

наступного. 

У процесі перекладу варто зважати на три основні види відповідників: 
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 1) постійні відповідники, що встановилися через тотожність 

означуваного та відклалися в традиції мовних контактів; 2) варіативні 

відповідники; 3) контекстуальні відповідники, які створюються за 

допомогою усіх видів перекладацьких трансформацій. Варіативні та 

контекстуальні відповідники добираються або тимчасово створюються з 

посиланням на контекст (вузький, широкий, екстралінгвістичний). Постійні 

відповідники в процесі перекладу відрізняються своєю постійністю й 

відносною належністю від текстового оточення. Еквіваленти – ще одна 

форма чи вид міжмовних відповідностей, їх класифікація базується на рівнях 

еквівалентності та орієнтована на поняття абсолютної чи відносної 

семантичної тотожності між мовою-оригіналу та мовою-перекладу.  

Проблемою встановлення «одиниці перекладу» займаються давно,але й 

досі ще не запропоновано єдиного уніфікованого підходу. Дехто зазначає, що 

не можна одиницею перекладу вважати слово, бо не завжди межі слова чітко 

визначені й прозорі. Словосполучення також не завжди відповідає вимогам, 

які висувають до перекладу. Фактично в процесі письмового перекладу 

одиницею перекладу може бути і слово, і словосполучення, і синтагма, і ціле 

речення, абзац і навіть увесь текст. Проте здебільшого перекладач має справу 

з реченням, яке будується за певними законами логіки, а тому обов’язково 

має предикативний центр. Йому відповідає певна тема-рематична організація 

висловлювання в тексті. Під час перекладу слід ураховувати різницю в тема-

рематичній організації англійського та українського речень, що викликає 

низку перекладацьких перетворень, і передусім, зміну порядку слів. 

Відомо, що функціонування одних і тих самих за характером 

граматичних елементів у двох мовах може бути досить відмінним. Тому для 

правильного перекладу особливо важливо знати не тільки особливості та 

подібності граматичної будови вихідної та цільової мов, а й особливості та 

подібності функціонування граматичних елементів у мовленні, тобто 

традиції і норми їх уживання у вихідній та цільовій мовах. Знання цього 
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складає суттєву частину мовленнєвої компетенції перекладача. В українській 

мові відсутня граматична форма артикля, тому перекладач повинен 

ураховувати різні функції артикля в канві тексту та застосовувати лексичні 

або граматичні трансформації в процесі перекладу. 

Означений артикль перекладається прикметниками: поточний, 

нинішній; той, що зараз існує і діє, відносними займенниками: той, саме 

той, цей, усі та іншими словами залежно від контексту. 

Неозначений артикль часто перекладається такими словами: один з; 

якийсь; будь-який,такий,  такий-собі, новий, певний та ін. Якщо неозначений 

артикль уживається для узагальнення з класифікуючим значенням, 

означуваний іменник перекладається іменником у множині. Коли 

неозначений артикль виконує функцію маркера центру висловлювання, 

рідною мовою це значення передається синтаксичним способом, тобто 

зміною порядку слів. 

Завдання до теми 

Вправа 1. Виконайте переклад тексту українською мовою, 

проаналізуйте, які види перекладацьких трансформацій було вжито для 

досягнення адекватності. 

FAST FOOD BURGERS 

Two quick service restaurants specializing in burgers are attracting locals 

and foreigners alike. If you’re looking for a tasty, cheap meal in a convenient 

location, Kentucky Beirut Chicken and Boston Burger both located in the center of 

Kyiv, measure up Kentucky Beirut Chicken wings on the burger front. Their 

Lebanese-seasoned burgers – it’s a secret recipe, – are crave-in-dicing. They come 

on crisp buns with a variety of fixings that are in the plate option. A plate is like 

getting a full meal deal at McDonald’s, only in Kyiv it includes a hamburger or 

cheeseburger, French fries, pickles and coleslaw. KBC’s drawback in Boston 

Burger’s saving – French fries. While KBC’s tend to be soggy and too cool, 

Boston Burger’s are perfect, string-like morsels. Boston Burger’s hamburgers are 
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fine, but they’re missing a special touch. They’re simply a bland hunk of meat, 

with wilted lettuce and ketchup. KBC has an advantage in that it cooks as food is 

ordered, whereas Boston Burger premakes a bunch of sandwiches, which means 

they sometimes are served lukewarm and not-so-fresh. Until the Big Mac makes its 

way to Kyiv, Boston Burger and Kentucky Beirut Chicken will fill that fast-food 

burger whole in your stomach. 

 

Вправа 2.Виконайте переклад запропонованих речень,звертаючи увагу 

на особливості відтворення значення артикля 

1. As he passed the bronze statue of the Four Moors a man’s figure emerged 

from an old house on the opposite side of the shipping basin. 2. The man 

approached unsteadily along the water side, shouting an English song. (E.Voynich) 

3. As they passed by the gateway of the Uffizi, he crossed the road and stooped 

down at a dark bundle that was lying against the railings. (Ibid.)4. The bundle 

moved, and answered something in a low, moaning voice. (Ibid.)5. What a fool 

Rawdon Crawley has been to go and marry a governess! (W.Thackeray) 6. But 

there was something about the governess too. Green eyes, fair skin, pretty figure. 

(Ibid.)7. It was as John had said – he and she just wanted to live and the past was in 

their way – a past they had not shared in, and did not understand. (J.K.Jerome) 8. 

I’ve written a lot of them (his sayings) down in a book for fear of losing them. 9. It 

is only fair that at the back of the book I would be allowed a few pages to myself to 

put down some things (Ibid.) 10. It was an early morning of a sunny day. (Ibid.) 

11.He remembered suddenly the early morning when he slept onthe house-boat 

after his father died. (J.Galsworthy) 12.He wrote a pamphleton Malt on returning to 

England. (Ibid.) 13.She took an interest in the pamphleton Malt: was often affected, 

even to tears. (Ibid.) 14.There came a morningat the end of September when aunt 

Ann was unable to take from Smither’s hands the insignia of personal dignity. (Ibid.) 

15.The morning after a certain night on which Soames at last asserted his rights and 

acted like a man he breakfasted alone. (J.Galsworthy) 
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Вправа 3. Перекладіть запропоновані речення,зважаючи на можливість 

відтворення артиклевих словоформ в українсько-англійському перекладі. 

1. Я не можу нікого впізнати. Але я можу засвідчити, що якась жінка 

вийшла з цієї кімнати саме у цей час. 2. Цього ранку перед ним сидів новий 

клієнт, якийсь Реджинальд Уейд. 3. «Якщо я не візьму участі в одному з 

відомих конкурсів, – сказав якось один відомий американський піаніст, –у 

мене не буде жодного шансу зайняти тут відповідне становище». 4. Він не 

відповів на той єдиний лист, який вона йому написала. 5. «Вона каже, що 

якщо мої друзі приходять до мене сюди, то чому б її друзям не прийти. Вона 

запрошує Синклера Джордана». – «Того самого?» 6. Я почав зустрічатися з 

такими людьми, з якими раніше не спілкувався. 7. Я не думаю, що це новий 

Ньютон, але він, безперечно, дуже талановитий фізик. 8. Зараз Луаро був 

зовсім інший, різкий і рішучий. 9. Це був той самий Давід Рубін, відомий 

американський фізик, якого я добре знав.10. Андрій Вознесенський, 

російський поет, написав слова до цієї пісні. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні прийоми перекладу. 

2. У чому полягає проблема поняття «одиниця перекладу»? 

3. У чому полягає різниця у тема-рематичній організації англійського й 

українського висловлювання? 

4. Назвіть основні типи перекладацьких трансформацій. 

5. Назвіть причини зміни структури речення під час перекладу. 

6. Наведіть приклади речень зі стилістично-маркованим артиклем. 

Охарактеризуйте способи збереження його функції під час перекладу. 

Література: [1, с. 9-13;11, c. 177-181; 14, c. 29-37;17, с.25-31; 25, с. 23-

48; 30, с. 17-50; 35, с.239-260; 36, с. 10-44; 37, c. 280-287]. 
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Практичне заняття № 5-9 

Тема. Семантико-структурні особливості атрибутивних 

словосполучень. Переклад англійських атрибутивних словосполучень 

Мета: засвоїти структуру англійських багатокомпонентних 

іменникових словосполучень та шляхи їх відтворення українською мовою, 

опанувати лексичні та граматичні трансформації під час перекладу. 

Короткі теоретичні відомості 

Атрибутивні іменникові словосполучення – це словосполучення з 

атрибутом або означенням і з асиндетичним чи синдетичним типом зв’язку 

між компонентами. Багатокомпонентні атрибутивні словосполучення є 

одним із способів компресії в англомовних текстах. Під час утворення 

багатокомпонентних атрибутивних, особливо асиндетичних, словосполучень 

шляхом трансформації громіздких конструкцій з пре- та постпозитивними 

означеннями відбувається скорочення числа синтаксичних позицій без 

втрати загального об’єму інформації.  

Під час вивчення особливостей цих словосполучень особливого 

значення набуває аналіз їх синтаксичної структури, тобто виявлення 

конструктивних моделей, що є узагальненим вираженням синтаксичних 

зв’язків між компонентами словосполучення. В основу синтаксичного 

аналізу покладено аналіз складових частин, мета якого вичленити головне 

або означувальне слово та визначити послідовність приєднання до нього 

решти компонентів. 

Багатокомпонентні асиндетичні словосполучення підлягають 

синтаксичним процесам розширення та розгортання за рахунок модифікації 

окремих субстантивних компонентів або всього словосполучення в цілому. 

Багаточленні словосполучення часто розпадаються на окремі смислові групи. 

Для перекладу необхідно виділяти ці смислові групи і визначати синтаксичні 

зв’язки між ними. Іноді ці смислові групи можна розглядати як лексичні 

одиниці: складні слова або терміни-кліше. 



 

 

14 

 

Основні типи лексичних трансформацій, які застосовуються в процесі 

перекладу атрибутивних словосполучень, – це лексико-семантичні 

(контекстуальні) заміни. Під час  лексико-семантичних замінах відбувається 

заміна окремих слів або словосполучень вихідної мови словами або 

словосполученнями мови перекладу, які не є їх словниковими  

відповідниками, тобто мають інше семантичне значення, ніж слова мови-

оригіналу. Характер контекстуальної заміни цілком залежить від 

особливостей індивідуального контексту, проте існує ряд перекладацьких 

прийомів, які використовуються для утворення контекстуальних замін. 

Основними видами подібних замін стосовно асиндетичних іменникових 

словосполучень є конкретизація та генералізація. 

Конкретизація – заміна слова або словосполучення вихідної мови з 

більш широким предметно-логічним значенням, словом або 

словосполученням мови перекладу з вужчим значенням. Генералізація – 

заміна одиниці вихідної мови з вужчим значенням на одиницю мови 

перекладу з широким значенням, тобто перетворення, протилежне 

конкретизації. 

Атрибутивні словосполучення підлягають одному з видів граматичних 

трансформацій – граматичним замінам. У процесі граматичної заміни 

граматична одиниця мови-оригіналу перетворюється на одиницю мови-

перекладу з іншим граматичним значенням. Замінюватися може граматична 

одиниця будь-якого рівня: словоформа, частина мови, член речення та ін. 

Але перекладачеві слід брати до уваги, що всі прийоми, зазвичай, 

використовуються в комплексі, від лінгвістичних особливостей, як окремих 

компонентів іменникових конструкцій, так і словосполучень у цілому. 

 

Завдання до теми 

Вправа 1. Перекладіть речення, звертаючи увагу на багатокомпонентні 

атрибутивні словосполучення 
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1. It is important that these plans must be integrated with existing land use 

plans. 2. His April Budget increases formed a very large part of the retail price 

index increase during that month. 3. The World Peace Council has always sought 

to keep the door open between the opposing sides in our divided world because 

place in this nuclear age demands coexistence as the condition of survival. 4. He 

introduces a Bill to implement the Government’s plan to give preferential taxation 

treatment to life insurance companies. 5. The Judge’s face wore his own I-knew-

they-were-guilty-all-along expression. 6. It was precisely the period of the broad 

western hemisphere and world pre-war united people’s front struggle against 

fascism.7. The Public Health Laboratory Service team is to try to track down the 

cause of what is commonly known as «gastric flu» by studying outbreaks 

throughout Britain. 8. The committee studied a trade union activities draft 

document in dealing with the multinational companies. 9. The USA continues to 

produce most MBA or Master of  Business Administration graduates. 10. Harvard 

Business School and Columbia University both have introduced more team projects 

in their management courses. 11. The satellite is some 15 times heavier than previous 

US spy satellite models. 12. The New York Herald Tribune Washington correspondents 

say the deficit now stands at about two million dollars and continues to grow. 13. A 

General Assembly resolution provided for the establishment of a United Nations 

Emergency Force Special Account. 14. The Amalgamated Engineering Union South 

Essex District Committee is sending a delegation to meet Members of Parliament 

with a request for engineers to flood the lobby when they have finished work. 15. The 

dispute at Fords factory is to be the subject of any inquiry headed by chairman of the 

Motor Industry Joint Labour Council. 16. Five members of the Windsor group 

hospital management committee at the Binfield Park Hospital for mentally 

handicapped children took part in the discussion. 17. The United States Army 

Engineer Research and Development Laboratories at Fort Bluoir are currently testing 

a multi-purpose tracked vehicle. 
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Вправа 2. Застосуйте комплексні трансформації для відтворення 

адекватної структури англійських атрибутивних словосполучень 

А 1. Книжковий фонд Київського національного лінгвістичного 

університету. 2. Шостий Київський авторемонтний завод. Студенти Київської 

музичної академії ім. П. І. Чайковського. 3. Молочні продукти Білицького 

(Біличі) молокозаводу Києво-Святошинського району Київської області. 5. 

Рішення Київської міської державної адміністрації. 6. Науково-дослідні 

інститути академії наук України. 7. Різдвяні колядування учнів молодших 

класів міста Львова. 8. Наслідки зимової студентської сесії 2017 року. 9. 

Новорічні та різдвяні свята харківських школярів. 10. Київські видавництва 

художньої літератури «Веселка» та «Український письменник». 11. Читачі 

національної бібліотеки України ім. Вернадського.  

Б 1. ООН намагається втілити в життя мирний проект, згідно з яким 

президент передасть владу багатопартійному комітету. 2. Як повідомили 

журналістам, усе обладнання, яке тут використовується, було виготовлене в 

Іраку після війни у Перській затоці. 3. Популярною темою нинішньої 

передвиборної кампанії стали вимоги відродження втраченого Росією 

політичного і військового лідерства. 4. Поліція Таїланду знайшла більше 30 

ювелірних виробів, які вважаються частиною коштовностей вартістю 20 

мільйонів доларів, украдених з королівського палацу у Саудівській Аравії.  

5. Усвідомивши свою помилку, вона набрала номер термінового виклику 

таксі. 

 

Вправа 3. Зробіть до-перекладацький аналіз тексту, виділіть 

особливості англійських словосполучень застосуйте необхідні трансформації 

під час такого тексту 

You Say Pasta, We Say Noodle It’s too soon to declare peace in the 

world’s pasta wars. But the combatants finally sat down together at the table. U.S. 

pasta-makers have been angered over European Union subsidies, which sometimes 
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made Italian pasta cheaper than American brands on U.S. grocery shelves. A few 

months ago, the U.S. International Trade Commission decided there was merit to 

American pastamakers’ complaints about being hurt by Italian add Turkish imports. 

No settlement has been reached yet. Italy’s Menconi was quick to recall how na-

tional pride was pricked earlier this year by a claim from some U.S. experts that 

pasta could be bad for some people, especially the overweight. Focusing on the 

common goal of increasing pasta consumption, savvy spaghetti sellers aren’t 

overlooking any market. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення англійського багатокомпонентного іменникового 

словосполучення. 

2. Обґрунтуйте вживаність в англійській мові атрибутивних словосполучень 

з різним типом зв’язку між компонентами. 

3. Назвіть прийоми відтворення багатокомпонентних атрибутивних 

словосполучень українською мовою. 

4. Охарактеризуйте основні труднощі перекладу англійських 

багатокомпонентних іменникових словосполучень українською мовою. 

5. Які передумови застосування лексичних, граматичних та комплексних 

трансформацій у процесі перекладу? 

Література: [2, с. 45-46; 3, с. 40-41; 11, с. 226-251; 19, с.193-199; 29,  

с. 39-1; 32, с. 23-31]. 

 

Практичне заняття № 10–13 

Тема. Види синтаксичних трансформацій. Урахування синтаксичної 

функції інфінітива під час перекладу. 

Мета: засвоїти поняття інфінітива та інфінітивної конструкції, їх 

значення в організації англійської суб’єктно-предикативної конструкції, 
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опанувати шляхи їх відтворення під час перекладу з урахуванням 

синтаксичної функції. 

Короткі теоретичні відомості 

Для адекватного перекладу важливо знати не тільки особливості та 

подібності граматичної будови вихідної та цільової мов, а й подібності та 

відмінності функціонування синтаксичних одиниць у мові та мовленні, тобто 

традиції і норми їх уживання у мовах оригіналу та перекладу. Знання цього 

складає суттєву частину фахової компетентності перекладача. Наявність 

аломорфних граматичних форм та синтаксичних структур змушує 

застосовувати продуктивні граматичні трансформації. 

До граматичних трансформацій належать усі способи перекладу речень 

та синтаксичних структур, ураховуючи видозміни у їхній формі та значенні  

порівняно з мовою оригіналу. Серед них найпоширенішими в перекладацькій 

практиці є різного роду морфологічні заміни, вилучення та додавання 

граматичного елемента, компенсація, заміна порядку слів, поділ, інтеграція. 

Морфологічні заміни – це найрізноманітніші операції з видозмінення частин 

мови, способу, стану тощо під час перекладу. Компенсація (compensation) – 

це спосіб перекладу, за допомогою якого втрата значення в одній частині 

речення (тексту) компенсується в іншій його частині. Зміна порядку слів 

(replacement) у перекладеному реченні порівняно з реченням оригіналу 

відбувається відповідно до існуючих синтаксичних норм мови перекладу та 

тема-рематичної організації. Поділ (partitioning) – це перетворення простого 

речення на МО на складносурядне або складнопідрядне в МП. Інтеграція 

(integration) – це спосіб перекладу складносурядного чи складнопідрядного 

речення простим. 

Залежно від того, яку функцію у реченні виконує інфінітив, він може 

перекладатися різними способами.  

Інфінітив у функції означення перекладається підрядним означальним 

реченням з модальним дієслівним присудком, що виражає можливість чи 
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обов’язок, або ж дієсловом-присудком у майбутньому часі (We made a list of 

the things to be taken – Ми склали список речей, які треба було взяти із 

собою).  

Інфінітив у функції додатка демонструє приклад повної граматичної 

еквівалентності: перекладається інфінітивом, іноді підрядним реченням (They 

want to submit a new proposal – Вони хочуть внести нову пропозицію). 

Інфінітив у функції обставини результату або наслідку, якому передують 

слова such…(as), enough, so…, too…,only…, часто має модальне значення і 

перекладається інфінітивом або самостійним реченням зі сполучниками і, але 

(Hemanagedtoobtainthisconcessionfromthemanagementonlytofindthatnoonereally

neededit–Він зміг добитися поступки від адміністрації, але виявилось, що це 

нікому не потрібно). Якщо в реченні з інфінітивом у функції обставини 

результату або наслідку немає вищезгаданих прикметників і прислівників, то 

інфінітив перекладається самостійним реченням зі сполучником і (In 1928 he 

resigned his post never to return to public life – У 1928 році він пішов у 

відставку і більше ніколи не повертався до громадської діяльності). 

Інфінітив у цій функції може бути помилково прийнятий за обставину мети. 

Лише зміст усього речення, а іноді й більш широкий контекст дозволяє 

визначити, чи є інфінітив обставиною мети або результату. 

Інфінітив у функції підмета, предикативного члена, іменної частини 

складеного присудка й обставини мети не викликає труднощів при перекладі, 

оскільки перекладається інфінітивом або іменником. 

Інфінітив у реченні може бути вставним елементом: to tell the truth, to be 

frank, to put it mildly. На початку речення інфінітив може виступати у функції 

підмета або обставини мети, або ж бути вставним елементом. Синтаксичний 

аналіз речення дає можливість абсолютно точно визначити його функцію. 

Завдання до теми 

Вправа 1. Визначне синтаксичну функцію підкреслених інфінітивів та 

перекладіть подані речення 
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1. Then she remembered about his own children; how most of them had been 

born but to sicken and die before they grew up. (Maugham) 2. «I hope you'll have 

enough to eat», said. Julia. (Ibid.)3. You did it deliberately to separate us. (Ibid.)4. 

In the creek there are birds to watch, and fish to catch, and streams to explore. 

(Maurier).5. It was necessary to do something. (D.Lessing). 6.I have not had time 

to examine that room yet. (C.Doyle) 7.It must be a big thing to swing the telescope 

like that. (H. Wells) 8. Sometimes you retreat in order to advance. (Galsworthy) 9. I 

was too young to think such things at the time. (Ibid.).10. His eyes were sharp 

enough to look after his own interest. (Ibid.) 11.George said we had better get the 

canvas up first. (Jerome K.Jerome) 12. He forgot to wind the watch when he went 

tobed. (Ibid.).13. We intended to camp in one of the inlets to be found round that tiny 

shore. (Ibid.) 14.«I think», he said, «that to prolong this discussion is to waste 

time.» (Galsworthy) 15. He felt that it was something to be connected with such a 

place, and he made her feel that way. (Dreiser) 16. It is useless to discuss this 

problem. (Cusack) 17.Soames put on his coat as not to be cold. (Galsworthy) 18. 

Katie surmised that something had gone wrong in school to upsetFrancie. (Mowat) 

19.I crept back to my hut, to cast myself on my grass bed and sink into a dull, 

miserable, desponding stupor. (Ibid.) 20.Our job will be to investigate some of its 

properties. (M.Wilson) 21.I'm glad to meet you. (Dreiser) 22. She refused to answer 

him. (Lawrence) 23. Annie was now studying to be a teacher. (Lawrence) 24. It 

was sufficient to sit there to breathe, to look at the river and trees, simply to exist. 

(Braine)25.1 meant to have a talk to him. (Wells) 26.He was ... too good a workman 

to be sacked and too outspoken about his Labour convictions to be promoted. 

(Braine) 27.1 told the driver the address to drive to. (Hemingway) 28. It was the 

automatic instinct to live. (London) 29. Anything was good enough so long as it paid 

- say, five dollars a week, to begin with. (Dreiser) 30. He was a fool to attempt to make 

a pretence that way. (London) 31. He was satisfied to turn his face away entirely, and 

any call to look back was irksome. (Dreiser). 
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Вправа 2. Перекладіть текст, ураховуючи лексико-граматичні 

особливості оригіналу та необхідність застосування трансформацій 

European Union citizens back the eastward expansion of their trade bloc, but 

have little idea what the EU bureaucracy is doing about it, according to poll results 

released Thursday Nov., 23. Conducted in all 15 EU nations between July and 

October, the poll found majorities support membership for Bulgaria, Hungary, 

Poland, the Czech Republic, Slovakia, Estonia and Latvia. But it found only one in 

five citizens who has even heard that EU governments plan to open talks next 

spring on a new treaty that will pave the way for expansion. Those negotiations 

will aim to play the financial groundwork for expansion and streamline 

cumbersome EU decision, making rules that were made for a union of fewer than a 

dozen members. Britain has fiercely guarded its sovereignty from encroachment by 

EU institutions and has won the right to opt out of EU labour laws and plans for a 

common EU currency. The poll found 27 per cent believe efforts to bring the union 

closer together were «very important», while 44 per cent said they were «fairly 

important». Sixteen percent said those efforts were not important, while the rest had 

no opinion. 

Контрольні питання 

 

1. Проаналізуйте основні синтаксичні трансформації. 

2. Обґрунтуйте можливість застосування дослівного перекладу під час 

перекладу англійського інфінітива.  

3. Які синтаксичні функції може виконувати інфінітив в англійській мові? 

4. Які ізоморфні й аломорфні форми інфінітива можна виділити в англійській 

і українській мовах? 

5. Які граматичні зміни можливі під час перекладу англійського інфінітива? 

Література: [2, c. 61-67; 4, c. 46-59; 6, с. 120-123;7, c. 143-146; 11, 

с. 128-146; 19, с.99-116; 29, с. 88-96]. 
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Практичне заняття № 14–16 

Тема. Вплив контексту на переклад інфінітивних комплексів 

Мета: засвоїти поняття інфінітивної конструкції, її ролі в структурі 

англійського речення, опанувати граматичні основи перекладу та навички 

зміни структури речення під час перекладу з урахуванням лексико-

граматичних особливостей контексту та синтаксичної функції інфінітивної 

конструкції. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Інфінітив – це неособова форма дієслова, яка тільки називає дію. В 

англійській мові інфінітив має одну просту і п’ять складних форм. Як і інші 

не особові форми дієслова, інфінітив у сполученні з іменниками або 

особовими займенниками утворює синтаксичні комплекси – групи слів 

безособової форми дієслова, які виконують роль складних членів речення і за 

значенням еквівалентні підрядним реченням. Головною граматичною 

ознакою цієї синтаксичної конструкції є наявність перед дієсловом частки to. 

Хоча є випадки, коли даний індикатор відсутній (після модальних дієслів 

can, may, must, shall, should, will, would; після виразів would rather, would 

sooner, had better; після дієслів в об’єктному інфінітивному комплексі, які 

виражають сприйняття за допомогою органів чуття; після дієслів to make, to 

let). 

Існує три типи інфінітивного синтаксичного комплексу: об’єктний 

інфінітивний комплекс (the Objective Infinitive Complex), прийменниковий 

інфінітивний комплекс (the Prepositional Іnfinitive Сomplex), суб’єктний 

інфінітивний комплекс (the Subjective Infinitive Complex).  

Об’єктний інфінітивний комплекс (the Objective Infinitive Complex) 

складається з особового займенника в об’єктному відмінку або іменника 

(неозначеного займенника) у загальному відмінку та інфінітиву і виконує 

функцію складного додатка у реченні. в українській мові відсутній 
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відповідний зворот, яким можна скористатися для перекладу об’єктного типу 

інфінітивних комплексів. Тому для прийнятного та зрозумілого від творення 

змісту таких речень, застосовуються сполучники (що, щоб та ін.) і тим самим 

в українському варіанті ми отримуємо складнопідрядне речення.  

Речення із суб’єктно-предикативним зворотом перекладаються 

складнопідрядним реченням, у якому головне речення є неозначено-

особовим типу: кажуть, повідомляють, відомо тощо, додаткове підрядне 

приєднується сполучниками що і як (He was heard to burst out laughing – Було 

чути, як він розсміявся). Інколи конструкція «називний відмінок з 

інфінітивом» може перекладатися простим реченням (Much greater economic 

tasks were seen to lie ahead – Передбачалися значно важливіші економічні 

завдання). Присудок може бути виражений сполученням модального дієслова 

з інфінітивом. Він перекладається неозначено-особовим реченням з 

модальним значенням: можна очікувати, слід вважати тощо (This document 

may be considered to be of primary importance – Можна вважати, що цей 

документ є найважливішим). Дієслово to suppose може також мати модальне 

значення (He is supposed to have it – Він повинен це мати). 

Інфінітивна конструкція for + NP + Infinitive у функції обставини мети 

звичайно перекладається підрядним обставинним реченням мети, яка 

вводиться сполучниковою фразою для того, щоб. Інфінітивна конструкція з 

прийменником for у функції обставини наслідку передається підрядним 

реченням ступеня, що вводиться сполучником щоб, де безпосереднім 

відповідником інфінітива виступає форма умовного способу дієслова-

присудка. 

Між граматичними формами і синтаксичними конструкціями різних 

мов не можливо встановити такі відповідники, які б не залежали від їх 

лексичного значення. Можна підібрати лише функціональні аналоги, які 

базуються на передачі одних і тих самих (або приблизно таких) граматичних 

значень. При визначенні граматичних відповідників необхідно враховувати 
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лексичне наповнення і стилістичну функцію конструкції: тільки такі 

порівняння можуть мати значення для теорії і практики перекладу 

Можна зробити висновок, що використання інфінітиву в українській та 

англійській мовах кардинально відрізняється. Під час самого процесу 

перекладу слід пам’ятати про контекст та мати на увазі, що інфінітив та його 

конструкції можуть передавати іменником, підрядним реченням, неозначено-

особовим та безособовим зворотом та звичайно інфінітивом.  

 

Завдання до теми 

Вправа 1. Перекладіть речення, звертаючи увагу на синтаксичну 

функцію інфінітива 

1. Nobody of you seems to know how to behave. 2. He appeared to 

understand the things he was listening to. 3. We were the first to learn about it. 4. I 

got used to do the things I could hardly manage. 5. He waited for me to speak on 

my case. 6. I was so much occupied that I only motioned to him to have a seat 

somewhere. 7. To hear him, one would think he was as poor as a church mouse. 8. 

If you can’t take a break because things aren’t going your way, try to keep smiling. 

9. To avoid my mother’s questions, I went up to my room. 10. That night I 

couldn’t help but notice how unhappy she was. 11. We need to look further to 

make fundamental changes in how we choose to live. 12. He was always the first 

to enter the dining-room and the last to leave. 13. Andy had been too restless to 

spend month after month in the backwoods. 14. “You are supposed to say 

something now”, Laura said, and turned her smile on me. 15. He refused to take 

money, because he couldn’t give any guarantee that the treatment would help. 16. 

Britain’s overseas aid programme aims to promote sustainable economic and social 

progress, and the alleviation of poverty. 17. History is known to repeat itself. 18. 

These errors are assumed to be of no importance. 19. Acupuncture certainly 

seemed to reduce the need for pain-killers. 20. Different plants are supposed to 

have different healing properties. 21. You must let me have time to consider you 



 

 

25 

 

proposal. 22. At that moment Western governments were anxiously waiting for 

Saudi Arabia to provide new finances for the International Monetary Fund. 23. At 

this moment a striking incident made the boys pause suddenly in their walk. 24. 

You know how I feel for you in all this, there’s no need for me to tell you. 

Вправа 2. Перекладіть речення англійською мовою, зважаючи на 

можливість використання різнопланових форм інфінітива 

1. Я не знав, що вона також булла учасницею конкурсу знавців 

української мови. 2. Він не сподівався, що ви запросите і мене. 3. Ніхто не 

очікував, що перша лекція з історії України буде такою цікавою. 4. Ми були 

першими, хто зустрічав канадськихстудентів у нашому університеті. 5. Вона 

пишалася тим, що мала змогу перекладати промову цього вченого з 

Оксфордського університету. 6. Микола задоволений, що зустрічався зі 

своїми однокласниками. 7. Ніхто не чекав, що до них завітають перед сесією 

делегати наукової конференції. 8. Ми хочемо, щоб першим іспитом у зимову 

сесію поставили теоретичну граматику. 9. Студенти не сподівалися, що вони 

всі так добре напишуть контрольну роботу. 10. Всі задоволені, що їздили на 

екскурсію до колишньої козацької столиці Батурина. 11. У тому тексті надто 

багато неологізмів і жаргонізмів, щоб перекласти його без словника. 12. Вона 

не пригадує, щоб тоді в Харкові придбала цей дорогий словник. 13. Нікому 

не було місця, де сісти. 14. Нам незручно пригадувати, що ми тоді стільки 

турбували вас із перекладом цієї торговельної угоди. 15. Погода булла 

несприятлива, щоб їхати в Карпати на спортивні змагання. 16. Вони були 

дуже задоволені, що відвідали музей мадам Тюссо в Лондоні. 17. Хто б міг 

подумати, що з цього тендітного першокурсника виросте такий видатний 

спортсмен. 18. Ми раді повідомити вам, що на конкурсі його наукова робота 

з перекладу відзначена першою премією. 19. Студентам подобається, коли їм 

дають більше самостійно перекладати. 20. Вони задоволені, що їхні наукові 

праці прийняті на конкурс. 21. Студентка не погодилася, щоб її одну з групи 

посилали до Великої Британії. 22. Ніхто не очікував, що їх пошлють 
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тлумачами на виставку шведських споживчих товарів у Києві. 23. Студент не 

боявся, що його усний переклад слухатиме вся група. 24. Він хотів попросити 

часу, щоб виконати цей важкий переклад. 25. Ми раді, що нас під час 

зимових канікул посилали на спортивні змагання до Львова. 26. Усі 

сподівались тоді, що нашому інститутові буде присвоєне почесне ім'я 

найбільшого поліґлота України академіка Агатанґела Кримського. 27. Цього 

нашого співвітчизника знає увесь світ як ученого, що володів 68 мовами 

народів Европи й Азії. 28. Щоб правильно й адекватно перекласти текст, його 

треба перш належно проаналізувати. 29. Студент не підозрював, що той 

уривок міг мати стільки незнайомих йому слів – технічних термінів. 30. Усі 

погодилися знайти уривок, що мав бути перекладений за коротший час. 

 

Вправа 3. Застосуйте відповідні лексико-граматичні трансформації при 

перекладі інфінітивних конструкцій. 

1. They were seen to just touch each other’s hands, and look each at the 

other’s left eye only. (Galsworthy) 2. She wants, I’m sure, to be seen today. 

(J.G.Griff in) 3. Paper is said to have been invented in China. 4. Her situation was 

considered very good. (Bennett) 5. He was impelled to reestablish their lines of 

communication (Seghal) 6. The injured teacher had an operation for a head wound 

and is said to be improving. (The Guardian) 7. She was not expected to reply, but 

she did. (Dreiser) 8. They’re certainly entitled to think that, and they’re entitled to 

feel respect for their opinions. (H.Lee) 9.The economic problems facing France are 

certain to have strong repercussions. (The Guardian) 10. They were told to get the 

children back to sleep. (H.Fast) 11.The fetters that bound their tongues were 

considered to be locked and the key thrown away. (M.Twain) 12. He was thought 

to be honest and kindly. (Dreiser) 13. He was never expected to recover his 

equilibrium. 14. You appear to be in poor shape, all the same. 15. Her name 

appeared to be Millicent Pole. 16. I happen to know young Tasburgh who isn’t 

with his ship. 17. I just happened to drive up. (Galsworthy) 18. Bob finds it 
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impossible to keep pace with stroke, because stroke rows in such an extraordinary 

fashion. (Jerome K.Jerome) 19. He seemed to be asking what was the matter with 

me. (Snow) 20.I seem to have promised that I’d take you into my laboratory. 21. I 

seem to be getting over it a little. (M.Wilson) 22.The tower seemed to rock in 

wind. (Lawrence) 23. For about ten days we seemed to have been living on nothing 

but cold meat, cake, and bread and jam. (Jerome K.Jerome) 24. The goods are 

reported to have been awaiting shipment for several days. (The Guardian) 25. The 

girl seemed to perceive that a question of taste was concerned. 26. He seemed to 

take rather a fancy to me.27.She seemed, indeed, to have heard it before.28.Some 

fellows seem to know everybody and exactly how to workthem. (Galsworthy) 29. 

The child is likely to face a first period of uncertainty and bewilderment on being 

taken into care. (Schimmels)30. Being subject to endorsement by the Cortes, the 

«reform» is likelyto be of little practical significance. (The Guardian) 31.The 

money isunlikely to be repaid, unless there is a fundamental change in thepolicies 

of the United Federation. 32. The latest cease fire agreement between the worrying 

forces in Bosnia is unlikely to hold. (TheGuardian) 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте особливості конструкцій та комплексів з 

інфінітивом. 

2. Проаналізуйте можливий вплив контексту на адекватне декодування 

інфінітива. 

3. Яку форму може мати інфінітив в англійській суб’єктно-

предикативній конструкції? 

4. Чому врахування синтаксичної функції є головним при перекладі 

інфінітивної конструкції з прийменником for? 

5. Які інваріантні синтаксичні трансформації можливі при перекладі 

англійського інфінітива та інфінітивної конструкції? 

Література: [2, c. 61–67; 4, c. 46–59; 6, с. 120–123;7, c. 143–146; 11, 

с. 128–146; 19, с.99–116; 29, с. 88–96]. 



 

 

28 

 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Одиниці перекладу, членування тексту 

2. Структура англійського речення: перекладацький аспект. 

3.Вплив артикля на семантику наступного номінативного елемента. 

4.Аломорфність граматичної природи англійських та українських атрибутів. 

5.Граматичні питання перекладу. Зміна структури речення під час перекладу. 

6. Передача артикля під час перекладу. 

7. Поняття перекладацького еквіваленту. Роль контексту під час перекладу. 

8. Багатокомпонентні іменникові кластери. Дво-, три-,чотири-,п’яти-,шести- 

та семикомпонентні групи атрибутивних словосполучень. 

9. Лексичні трансформації. Трансформація генералізації. 

10. Переклад інфінітива та інфінітивних конструкцій. 

11. Переклад суб’єктно-предикативної конструкції. 

12. Переклад інфінітивної конструкції з прийменником for. 

13. Поняття граматичної форми та синтаксичної конструкції під час 

перекладу. 

14. Заміна частин мови під час перекладу. 

15. Лексичні проблеми перекладу. Лексичні трансформації під час перекладу. 

16. Переклад власних імен атрибутивних словосполученнях: калькування 

транскрибування, транслітерація. 

17. Контекстуальна заміна під час перекладу. Переклад українських речень із 

застосуванням інфінітивних конструкцій. 

18.Інваріантні синтаксичні трансформації під час перекладу інфінітивних 

комплексів. 

19. Застосування трансформації номіналізації структури речення під час 

перекладу. 

20. Морфологічні та синтаксичні трансформації. Комплексні трансформації 

під час перекладу. 
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 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Осінній семестр – залік. Форма проведення контролю – усна 

 

№ 

пор 

Вид роботи Кількість 

балів 

Максимум балів за 

1 

Разом 

Поточний контроль: 

1 Робота на заняттях(активність) 30 2 30 

2 Робочий конспект 20  10 

3 Модульна контрольна робота 40 20 40 

4 Відвідування  10 0,6 10 

Разом: 100 

Підсумковий контроль: залік 10 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови»  для студентів ІІІ курсу 

денної форми навчання зі спеціальності 035«Філологія» за освітньою 

програмою 035.04«Германські мови та літератури (переклад включно)» 

Частина 1 

 

 

Укладач  старш. викл. Н. В. Кожемяченко  

 

 

Відповідальний за випуск  зав. кафедри перекладу Т. В. Чрділелі  

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. 

Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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Витяг  з  протоколу  № 4 

 

 

                                                         Засідання  кафедри  перекладу 

 

                                                                              від 22 листопада 2017 р.                                                                         

                                                                              Присутні: викладачі кафедри   

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри перекладу Кожемяченко Н. В. 

щодо підготовки методичних вказівок щодо практичних занять з навчальної 

дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови» частина 1 для 

студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» 

за освітньою програмою 035.04 «германські мови та літератури (переклад 

включно)» 

 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної 

мови» частина 1 для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньою програмою 035.04 «германські 

мови та літератури (переклад включно)» 

 

Зав. кафедри перекладу       доц. Т. В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри       Ю. М. Шульженко 
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № __ 

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук  

                                                                                  

                                                                                      від ___ ________ 2017 року 

          Присутні: всі члени методичної комісії 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок 

щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» частина 1 для студентів 

ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за 

освітньою програмою 035.04 «германські мови та літератури (переклад 

включно)» 

СЛУХАЛИ: секретаря науково-методичної ради факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук Тур О.М. про підготовку до  видання 

методичних вказівок щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» частина 1 для студентів ІІІ 

курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньою 

програмою 035.04 «германські мови та літератури (переклад включно)», 

укладені старшим викладачем кафедри перекладу Кожемяченко Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної 

мови» частина 1 для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньою програмою 035.04 «германські 

мови та літератури (переклад включно)», укладені старшим викладачем 

кафедри перекладу Кожемяченко Н. В. 

 

Голова науково-методичної ради ФПГіСН, професор     Т.Б. Поясок 

Секретар науково-методичної ради ФПГіСН, доцент     О.М. Тур 
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Рецензія 

на методичні вказівки 

щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» частина 1 для студентів ІІІ 

курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньою 

програмою 035.04 «германські мови та літератури (переклад включно)» 

 

Навчальний курс «Практика перекладу з основної іноземної  мови» входить 

до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін зі 

спеціальності 035 Філологія. Вивчення цієї дисципліни складається з 

практичних аудиторних занять та самостійної роботи. Однією з форм 

останньої є виконання курсової роботи за обраною темою. 

Основна мета вправ, які входять до складу методичних вказівок щодо 

вивчення курсу 

«Практика перекладу з основної іноземної  мови». Збірник вправ складається 

із запитань до практичних занять та вправ для закріплення теоретичного 

матеріалу; 

Вправи рекомендовано виконувати для закріплення навичок отриманих на 

заняттях з практики перекладу. 

Методичні рекомендації укладені на належному навчально-методичному 

рівні і можуть бути рекомендовані до друку 

 

 

 

 

 

Рецензент                                           доц. Чрділелі Т. В. 

 

 


