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ВСТУП 

 

Мета самостійної роботи – розвивати навички роботи з науковою 

літературою, розширювати філологічний світогляд студентів, уміння виділяти в 

тексті головне і другорядне, поглибити теоретичну ерудицію майбутніх 

перекладачів, їх здібності робити глибокий науковий аналіз мовних явищ та 

засобів перекладу, вміння застосовувати різні підходи до розв’язання 

перекладацьких проблем. Завдання – ознайомити студентів із деякими 

питаннями теорії перекладу більш детально. 

Види самостійної роботи: опрацювання відповідної літератури, підготовка 

доповідей. 

Для виконання завдань із самостійної роботи студенти забезпечені 

навчально-методичними засобами, конспектом курсу лекцій викладача, 

методичними вказівками, навчальними підручниками.  

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю 

з боку студента.  

Самостійна робота студента може виконуватися у вільний від занять час у 

бібліотеці університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в 

домашніх умовах. 

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної консультації 

або допомоги викладача.  

В результаті вивчення диципліни студент повинен  

знати: сучасний стан науки про переклад в Україні і за кордоном; 

теоретичні положення перекладознавчтва як бази для практичних вмінь і - 

навичок перекладу; 

уміти: виконувати адекватний переклад повідомлень і текстів різних 

стилів і жанрів; проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною 

темою наукового дослідження; здійснювати теоретичну інтерпретацію та 

глибокий перекладознавчий аналіз за темою дослідження. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

теми 

 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лк.) 

Кільк. 

год. 

(СРС) 

 

 

 

1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Мова як засіб комунікації. 

Сучасна теорія перекладу 

Переклад як діяльність і як об’єкт дослідження 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

2 Суспільно-політичне значення перекладу 4 8 

3 Теорія перекладу – історія становлення та розвитку 2 4 

4 Види перекладу й тлумачення 4 8 

5 Дослідження перекладу як процесу 4 8 

6 Моделювання перекладацького процесу 2 4 

 

 

 

7 

Модуль 2  

Змістовий модуль 2 Лінгвістичні проблеми 

перекладу 

Еквівалентність у перекладі. Типи еквівалентності 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

8 Способи, типи і види відтворення значень мовних 

одиниць 

 

2 

 

4 

9 Перекладацькі трансформації 4 8 

10 Переклад як вид мовленнєвої діяльності. Стилі 

мовлення 

 

2 

 

4 

 Усього за семестр: 30 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Переклад як діяльність і як об’єкт дослідження 

Термін «переклад» позначає, з одного боку, результат перекладацької 

діяльності, представлений текстом перекладу в фіксованій (письмовій) або 

нефіксованій (усній) формі, з іншого, є цілеспрямованою 

лінгвопсихоментальною діяльністю особистості перекладача як рекреативної 

системи, що поєднує в одному перетворювальному процесі дві фази: 

інтерпретацію оригінального тексту та породження на підставі цієї інтерпретації 

тексту-перекладу. Перша фаза передбачає рефлексивне розуміння перекладачем 

світу смислів адресанта оригінального тексту, його програми інтерпретації для 

читача оригіналу, ступені цінності текстової інформації та її співвіднесеності з 

вихідною культурою й буттям. Друга фаза перекладу є зіставленням внутрішньо 

висловленої рефлексії перекладача з кодом іншої мови з урахуванням універсуму 

іншої культури й інтеріоризованого буття іншого етносу, що є підґрунтям для 

створення тексту перекладу. З огляду на це, процес перекладу можна 

кваліфікувати як інтерпретаційно-породжувальний дискурс. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «переклад». 

2. Об’єкт і предмет науки про переклад. 

3. Назвіть основні завдання теорії перекладу. 

4. Місце теорії перекладу серед інших гуманітарних дисциплін. 

5. Загальна теорія перекладу. Окремі теорії перекладу. 

6. У чому полягає специфіка перекладу як мовного посередництва? 

7. Що таке норма перекладу? Назвіть основні види нормативних вимог до 

перекладу. 

8. Сутність фахової компетентності перекладача як експертної системи та її 

складові (компетенції). 

Література: [2, с. 5 – 49; 8; 9, c. 23 – 37; 11, c. 10 – 33; 13; 18; 20; 21, с. 7 – 12]. 



 9 

Тема 2 Суспільно-політичне значення перекладу 

Виникнення та поширення перекладу як форми діяльності пов’язане з 

певними передумовами розвитку націй і значною мірою – з їхньою соціальною 

та духовною зрілістю – за потреби створення економічних, духовних і 

культурних стосунків та потреб спілкування з іншомовними спільнотами, що 

мають рівні чи більші духовні або культурні надбання і зацікавлені у взаємному 

розвиткові названих відносин.  

Написання рефератів на теми: 

− Творчий доробок видатного українського перекладача Г. Кочура. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача Бориса Тена. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача М. Лукаша. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача А. Перепаді. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача М. Рильського. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача А. Содомори. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача Є. Дроб’язка. 

− Творчий доробок видатного українського перекладача Є. Поповича. 

− Перекладацька діяльність І. Франка. 

− Марко Вовчок – перекладач. 

− Перекладацький спадок П. Грабовського. 

− Перекладацький спадок родини Грінченків. 

− Перекладацькі концепції О. Потебні. 

− Перекладацький спадок І. Пулюя. 

− Перекладацькі концепції М. Старицького. 

− Переклади А. Кримського. 

− Перекладацькі роботи Ю. Федьковича. 

− Історія перекладацької думки в Україні: 

− переклад у Київській Русі (епоха княжої доби); 

− переклад у ХІІ – ХVІ ст.; 

− переклад за часів козацької доби (ХVІІ –ХVІІІ ст.); 

− переклад у ХІХ ст.; 
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− переклад у ХХ – поч. ХХІ ст в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Чому з’явилася потреба у перекладацькій діяльності? 

2. Хто були перші перекладачі та чому саме вони? 

3. Які найдавніші переклади збереглися до сьогодні? 

4. Які тенденції виникли в перекладі? 

5. Чому хрещення Русі дало поштовх перекладацькій діяльності? 

6. Назвіть найбільш видатні імена українського перекладу. 

Література: [1, с. 52 – 126; 11, c. 34 – 88; 14; 19, с. 136 – 149; 21, с. 12 – 20]. 

 

Тема 3 Теорія перекладу – історія становлення та розвитку 

Визнання перекладу як виду інтерпретаційної діяльності відбувається ще у 

шумерів (у III тис. до н. е.), у Давньому Вавилоні, Єгипті. 

Першими теоретиками перекладу були самі перекладачі, які намагалися 

сформулювати головні постулати перекладацької діяльності (1540 р., п’ять 

основних принципів, якими повинен керуватися перекладач, сформованих 

французьким перекладачем і вченим-гуманістом Е. Доле).  

Наприкінці XIX ст. перекладачі почали формулювати деяку подобу 

«нормативної теорії перекладу», викладаючи ряд вимог, яким повинен був 

відповідати «гарний» переклад або «гарний» перекладач. 

Основи наукової теорії перекладу стали розроблятися лише на початку XX 

ст., коли перекладацька проблематика привернула увагу мовознавців. Теорія 

перекладу почала розвиватися у другій половині XX ст. у зв’язку з набуттям 

наукою про мову макролінгвістичної орієнтації, посиленням уваги до 

функціонального аспекту мовних явищ, комунікації, а також через потребу 

глобалізації обміну інформацією, що сприяло створенню систем машинного 

перекладу та появі синхронного перекладу. 

 

 

Питання для самоперевірки 
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1. Хто був першими теоретиками перекладу? 

2. Розкажіть про принципи перекладу, сформульовані Етьєном Доле. 

3. Проблема перекладності та принцип неперекладності. 

4. Переклад у межах функціонально-прагматичної парадигми. 

5. Теорія перекладу як наукова дисципліна. 

6. Завдання сучасної теорії перекладу. 

Література: [8; 9, c. 105 – 115, 179 – 313; 21, с. 20 – 26; 22]. 

 

Тема 4 Види перекладу й тлумачення 

Проблемою перекладознавства є диференціація типів перекладу. Залежно 

від параметра оцінювання якості перекладу, що є доволі суб’єктивною й 

умовною, переклад диференціюється на адекватний, який відповідає вимогам 

смислової точності та, у першу чергу, поставленому прагматичному завданню; 

еквівалентний, що відтворює зміст оригіналу на одному з рівнів еквівалентності; 

точний під час збереження предметно-логічної частини змісту оригіналу з 

можливими стилістичними похибками; буквальний, що відображає формальні 

особливості вихідної мови; вільний – із низьким рівнем еквівалентності, що 

прагне компенсувати недосконалість, на думку перекладача, вихідного тексту та 

прикрасити його. Означені типи перекладу виокремлені з порушенням принципу 

єдності параметра класифікації і є результатом невпорядкованості 

перекладознавчої термінології. За параметром сфери спілкування розрізнюють 

художній, науковий, технічний, релігійний, юридичний, політичний, побутовий 

та ін. типи перекладу. За метою виокремлюють послівний переклад, у результаті 

якого створюється підрядковий переклад; буквальний переклад, головними 

одиницями якого є речення; філологічний, що має на меті наблизити читача до 

автора, й адаптивний, який має пристосувати текст до потреб читача перекладу. 

Питання для самоперевірки 

1. Види перекладу. 

2. Типологія перекладів. 

3. Диференціація перекладів за параметром оцінювання його якості. 
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Література: [2, с. 46 – 49; 10, c. 41 – 10; 13; 17, с. 5 – 19; 21, с. 26 – 33]. 

 

Тема 5 Дослідження перекладу як процесу 

Коли говорять про переклад, зазвичай мають на увазі або процес створення 

тексту перекладу (тобто дії перекладача), або результат цього процесу (тобто сам 

текст перекладу). У період становлення лінгвістичної теорії перекладу багато її 

творців вважали, що саме процес перекладу повинен бути предметом вивчення 

цієї наукової дисципліни. 

Надалі переклад став розглядатися в широких рамках міжмовної 

комунікації, і до сфери інтересів перекладознавства були включені і результат, і 

процес перекладу, і всі учасники комунікації, і всі чинники, що впливають на хід 

і результат перекладацького процесу. Разом з тим очевидно, що розкриття 

механізму перекладу, опис дій перекладача, його стратегії і тактики 

представляють великий теоретичний і практичний інтерес. 

Безсумнівною є присутність у перекладі двох етапів: етапу розуміння і 

етапу власне перекладу, створення тексту іншою мовою. Деякі автори 

виокремлюють і третій етап – редагування, остаточного шліфування перекладу. 

Пошук одиниці перекладу (транслятеми) як одна з ключових проблем 

перекладознавства. 

Питання для самоперевірки 

1. Переклад як процес і чинники, що впливають на нього. Етапи 

перекладацького процесу. 

2. Перекладацький аналіз текстів. 

3. Одиниця перекладу. Транслятема. 

4. Чому потрібно враховувати контекст і ситуацію під час перекладу? 

Література: [1, с. 147 – 171; 2, с. 181 – 191; 6; 7; 12; 13; 21, с. 34 –39]. 
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Тема 6 Моделювання перекладацького процесу 

Розробка проблеми моделювання перекладацького процесу починається у 

60-ті р.р. ХХ століття під впливом ідей структурної лінгвістики, а також у 

зв’язку із проникненням до лінгвістики положень кібернетики. 

Модель перекладу розуміють, з одного боку, як теорію за Коміссаровим, із 

іншого, як гіпотетичну абстрактну схему представлення процесу перекладу, 

метою побудови якої є спроба знайти пояснення перетворенню змісту, 

вираженого засобами однієї мови, на відповідний зміст, виражений засобами 

іншої мови. Завданнями моделювання є також намагання встановити кореляцію 

та взаємодію складників інтерпретативно-породжувального дискурсу, яким є 

переклад, їхній вплив на збалансованість інформації текстів оригіналу й 

перекладу. 

Найбільш поширеними в загальній теорії перекладу є денотативна, 

семантична, трансформаційна, семантико-семіотична, комунікативно-

функціональна, інформативна моделі й ін. Кожна з цих моделей являє собою 

окрему теорію перекладу, що ґрунтується на положеннях та використаних 

методах тих чи інших напрямів лінгвістичної науки. 

1. Написання рефератів на теми: 

− Денотативна теорія перекладу. 

− Трансформаційна теорія перекладу. 

− Комунікативна теорія перекладу. 

− Теорія скопосу К. Райс і Х. Вермейєра. 

Питання для самоперевірки 

1. Моделі перекладу. 

2. Скопос-теорія як частина теорії перекладацької дії. 

Література: [8; 12; 13; 21, с. 39 – 46; 22]. 

 

Тема 7 Еквівалентність у перекладі. Типи еквівалентності 

Еквівалентність розглядається як основна ознака та умова існування 

перекладу. Відповідно, умова еквівалентності повинна включатися в саме 
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визначення перекладу. Англійський перекладознавець Дж. Кетфорд визначає 

переклад як «заміну текстового матеріалу на одній мові еквівалентним текстовим 

матеріалом на іншій мові». Аналогічно американський дослідник Ю. Найда 

стверджує, що переклад полягає у створенні мовою перекладу «найближчого 

природнього еквівалента» оригіналові. Поняття еквівалентність набуває 

характеру оцінювання, відповідно гарним або правильним перекладом 

визнається тільки еквівалентний переклад. 

У сучасному перекладознавстві є три основні підходи до визначення 

поняття «еквівалент»: 

− I підхід фактично підмінює еквівалентність тотожністю, оскільки 

переклад повинен повністю зберігати зміст оригіналу; 

− II підхід є спробою віднайти в змісті оригіналу певну інваріативну 

частку, збереження якої є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності 

перекладу. Найчастіше на роль такого інваріанта пропонується або функція 

тексту оригіналу, або ситуація, що зображується цим текстом; 

− III підхід є емпіричним, суть якого полягає в тому, щоб не намагатися 

апріорі вирішити, у чому спільність перекладу і оригіналу, а у співставленні 

великої кількості реально виконаних перекладів з їхніми оригіналами та 

визначенні, на чому базується їхня еквівалентність. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття еквівалентності. 

2. Адекватність та еквівалентність перекладу. 

3. П’ять типів еквівалентності. 

Література: [8; 16, с. 58 – 67; 17, с. 47 – 63; 21, с. 46 – 55; 22]. 

 

Тема 8 Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць 

Одиниця мови перекладу, що регулярно (під час перекладу різних текстів 

різними перекладачами) використовується для перекладу цієї одиниці мови 

джерела, називається перекладацьким відповідником.  
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Перекладацькі відповідники встановлюються між одиницями одного й того 

самого рівня. Відповідно розрізняють лексичні, фразеологічні та граматичні 

відповідники. 

Лінгвістичний контекст – оточення слова в тексті. Розрізняють вузький 

контекст у межах речення та широкий контекст – частину текста або весь текст. 

Багато мовних одиниць та мовних явищ і форм слів, словосполучень та 

речень не мають окремих змістових, а найчастіше звукових/фонемних, 

морфологічних, лексичних і структурних еквівалентів у мові перекладу. Тобто, 

цим мовним одиницям чи явищам у мові перекладу не їснує рівноцінних 

відповідників на тому самому рівні стратифікації мовних одиниць. Вони є 

неперекладними в прямому розумінні цього слова. Отже, поряд із перекладністю 

існує також таке явище, як неперекладність. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття перекладацького відповідника. 

2. Типи перекладацьких відповідників. 

3. Поняття контексту. Види контексту. 

4. Прокоментуйте погляди різних учених на проблему перекладності / 

неперекладності. 

5. Безеквівалентні одиниці та шляхи їх відтворення під час перекладу. 

Література: [2, с. 165 – 180; 4, с. 5 – 178; 5, c. 84 – 150; 21, с. 55 – 64]. 

 

Тема 9 Перекладацькі трансформації 

Переклад – інформаційний процес, тобто перекладач повинен передати 

інформацію, що міститься в тексті, мовою джерела якомога повніше. Проте 

цього можна досягти лише за умови внесення певних структурних і семантичних 

змін. Ці зміни, спричинені лексичними та граматичними відмінностями між 

мовами (в широкому розумінні – різницею між відповідними культурами), 

називаються перекладацькими трансформаціями. Але деякі перекладознавці 

вважають трансформаціями виключно зміни в тексті перекладу на 

синтаксичному рівні. 
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У сучасному перекладознавстві в окрему теорію виокремлюється теорія 

міжмовних перетворень, об’єктом якої є перекладацькі трансформації, які 

розглядаються як прийоми, що сприяють досягненню еквівалентності перекладу 

та передбачають процедуру перетворення з метою переходу від одиниць 

оригінального тексту до одиниць перекладу. Термін «трансформація» 

запозичений із трансформаційної граматики Харриса і застосований Я. Рецкером, 

Л. Бархударовим, О. Швейцером й ін. За характером перетворення дослідники 

розрізняють такі типи перекладацьких трансформацій як лексичні, граматичні та 

лексико-граматичні. 

Питання для самоперевірки 

1. Обґрунтуйте необхідність трансформацій у перекладі. 

2. Лексичні й лексико-семантичні трансформації. 

3. Граматичні й лексико-граматичні трансформації. 

4. Перекладацькі трансформації у працях Л. Бархударова, Я. Рецкера, 

В. Гака, Р. Міньяр-Бєлоручева. 

Література: [2, с. 191 – 231; 8; 18; 21, с. 64 – 71; 22]. 

 

Тема 10 Переклад як вид мовленнєвої діяльності. Стилі мовлення 

Переклад/тлумачення будь-якого типу тексту зводиться до повного і 

точного відтворення всіх його мовних одиниць, що є одиницями перекладу з їх 

змістовим, структурно-стилістичним та прагматичним навантаженням.  

За наявністю в тексті характерних лексичних, граматичних чи образних 

ознак/тропів з одного боку та відповідної термінолексики й струнких логічних 

структур і повної відсутності емоційності та майже повної відсутності тропів – з 

іншого, тексти класифікуються за стильовим підходом таким чином: художній 

стиль, науково-технічний стиль. Підстилями чи підмовами художнього стилю є 

стиль прози, поезії та драматургічних творів, публіцистичний підстиль; 

підстилями науково-технічного тексту є: підстиль математики, фізики, хімії, 

лінгвістики тощо. Іншими словами, кожен підстиль чи підмова має всі 
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найголовніші характерні риси свого головного стилю чи підмови, але 

відрізняється своєю термінологічною лексикою, формулами тощо. 

За мовними засобами та складом мовних змістовних одиниць і способами 

їх поєднання у складні й широкі змістовні та структурні й стилістичні, а точніше 

в жанрово-стилістичні цілісності мовленнєвих масивів-текстів, визначаються і 

найхарактерніші стилі мовлення: 1) стиль художньої літератури/художній стиль; 

2) науково-технічний стиль; 3) інформаційний/ газетний стиль; 4) стиль ділового 

мовлення; 5) стиль мови документів; 6) стиль соціально-політичного мовлення; 

7) епістолярний стиль тощо. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттям «речення», «висловлення», «висловлювання», 

«текст», «дискурс». 

2. Дайте визначення поняттям «стиль», «підстиль» та «жанр». 

3. Жанрова теорія перекладу. 

Література: [3, с. 11 – 14; 5; 8; 16, с. 68 – 77; 18; 21, с. 71 – 79; 22]. 
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3 ТЕСТИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль № 1 

1. Дайте визначення поняттю «переклад». 

2. Що є предметом перекладу? 

а) процес перекладу; 

б) закономірності діяльності перекладача; 

в) оригінальні тексти; 

г) перекладні тексти. 

3. Назвіть та охарактеризуйте відомі вам теорії перекладу. 

4. Перекладач і тлумач – це: 

а) одне й те саме; 

б) дві різні професії. 

5. Назвіть п’ять принципів перекладу, сформульованих Етьєном Доле.  

6. Переклад-глоса у термінології Ю. Найда засновується на: 

а) універсалістській позиції перекладача; 

б) етнокультурній позиції перекладача; 

в) відчуженій позиції перекладача. 

7. Вульґата – це: 

а) перший у Європі переклад Корану латинською (XII ст.); 

б) латинський переклад Біблії, виконаний монахом Ієронімом у IV cт. до н. е.; 

в) перший у Європі переклад учення Сіддхартхи Гаутами (Будди), виконаний 

французьким філологом Ю. Бурнофом (XIX ст.). 

8. Хто з дослідників розробляв скопос-теорію? 

а) О. Швейцер; 

б) К. Райс і Х. Веймер; 

в) О. Каде; 

г) В. Коміссаров. 

9. Перелічіть відомі вам моделі перекладацької діяльності. 
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10. З якою лінгвістичною дисципліною простежується зв’язок теорії 

перекладу під час вивчення процесу перекладу, результатом якого є створення 

моделей перекладу? 

а) теорія перекладу ↔ контрастивна лінгвістика; 

б) теорія перекладу ↔ соціолінгвістика; 

в) теорія перекладу ↔ психолінгвістика; 

г) теорія перекладу ↔ лінгвістика тексту. 

 

Модуль №2 

1. Допишіть синонімічні терміни до найменувань видів перекладу: дослівний 

і вільний. 

2. Дайте визначення еквівалентності. Охарактеризуйте різні типи 

еквівалентності. 

3. Охарактеризуйте еквівалентний переклад і адекватний переклад у 

трактуванні В. Коміссарова. 

4. Перекладацька відповідність – це: 

а) професійна придатність перекладача; 

б) одиниця мови перекладу, що регулярно використовується для перекладу 

певної одиниці мови джерела; 

в) одна зі спеціальних теорій перекладу. 

5. Наведіть приклад неперекладних мовних одиниць. 

6. Міжмовні перетворення, які виконує перекладач – це: 

а) еквівалентність; 

б) справжні друзі перекладача; 

в) перекладацькі трансформації. 

7. Зміна порядку слів у фразах і реченнях унаслідок структурних 

розбіжностей вираження теми й реми в різних мовах це: 

а) транспозиція; 

б) додавання; 

в) опущення. 
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8. Заміна слів/фрази мови джерела вузького значення словами/фразою 

ширшого значення це: 

а) узагальнення значення; 

б) диференціація значення; 

в) конкретизація значення. 

9. Форма організації мовного матеріалу певного функціонального стилю – це: 

а) субмова; 

б) підстиль; 

в) жанр. 

10. Який розділ лінгвістичної теорії перекладу вивчає особливості процесу 

перекладу текстів різних жанрів? 

а) перекладознавство; 

б) спеціальна теорія перекладу; 

в) часткова теорія перекладу; 

г) загальна теорія перекладу. 
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4 ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

І. Заповніть порожні місця відповідним словом або фразою з наступного 

переліку: 

а) В. Коміссаров; 

б) перекладознавство; 

в) ситуативна модель перекладу; 

г) перекладацькі трансформації; 

д) конкретизація; 

ж) «фальшиві друзі перекладача»; 

з) тезаурус; 

к) псевдо інтернаціоналізм; 

л) одиниця перекладу; 

м) контекст. 

1. _________ – сукупність усіх понять, що зберігаються у мозку кожного 

індивіда, яка складає його поняттєвий словник. 

2. Як стверджує _________, переклад є процесом описання за допомогою 

мови перекладу денотатів, описаних мовою оригіналу. 

3. Теорія перекладу має іншу назву – _________. 

4. Міжмовні перетворення, які здійснює перекладач, – це _________. 

5. Англійські слова типу resin, elevator, fabric називаються _________. 

6. Під час перекладі англійських іменників типу thing, case, vehicle 

використовують прийом, який має назву _________. 

7. _________ – найменша мовна одиниця в тексті на мові оригіналу, яка має 

відповідник у тексті мови перекладу. 

8. Автор теорії рівнів еквівалентності. 

9. Мінімальна частина тексту оригіналу, яка робить певне слово 

однозначним. 

10. Слово, яке має подібне звучання у різних мовах, але не співпадає за 

значенням, – _________. 
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ІІ. Порівняйте оригінал і переклад. Визначте вид трансформації, використаної 

під час перекладу: 

а) описовий переклад; 

б) конкретизація; 

в) узагальнення; 

г) антонімічний переклад; 

д) граматична заміна; 

ж) транспозиція. 

1. blueberry – ягода 

2. He sat up late. – Він довго не лягав спати. 

3. redundancy – звільнення через скорочення штатів 

4. He is quite a heavy smoker. – Він дуже багато палить. 

5. higher productivity – підвищення продуктивності 

6. I am a bad dancer, but I like watching others dance. – Я погано танцюю, але я 

люблю дивитись на те, як танцюють інші. 

7. The house had no screen doors. – Двері у будинку були суцільними. 

8. He was at the ceremony. – Він був присутнім на церемонії. 

9. We are now at crossroads. – Ми зараз стоїмо на роздоріжжі. 

10. The bird went up and circled again. – Орел піднявся вище і знову почав 

кружляти. 

 

ІІІ. Із запропонованого нижче полісемічного ряду, оберіть значення, яке 

відповідає контексту кожного речення: 

duty, n. а) обов’язок, моральне зобов’язання; 

б) чергування, перебування на службі; 

г) гербовий збір, податок, мито. 

1. Heavy import duties result in higher prices. 

2. His sense of duty is strong. 

3. He goes on duty at 9 a.m., and comes off duty at 5 p.m. 
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Витяг  з  протоколу  №7 

 

Засідання  кафедри  перекладу 

 

від 14.03. 2018 р. 

Присутні: викладачі кафедри 

 

 

СЛУХАЛИ: старш. викл. кафедри перекладу Ю.О. Артеменко про 

підготовку методичних вказівок щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Теорія перекладу» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньою програмою «Філологія» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу» для студентів 

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

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладені старш. викл. кафедри 

перекладу Ю.О. Артеменко. 

 

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри перекладу      Т.В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри       Ю.М. Шульженко  
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науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук   

 

від «__» _________  2018 року 

Присутні: всі члени методичної комісії 

 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок 

щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Теорія перекладу» 

для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 035 «Філологія» 

за освітньою програмою «Філологія» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

СЛУХАЛИ:секретаря науково-методичної ради факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук Тур О.М. про видання методичних вказівок щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу» для студентів 

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

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладених старшим викладачем 

кафедри перекладу Артеменко Ю.О. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія 

перекладу» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 

035 «Філологія»  за освітньою програмою «Філологія», укладені старшим 

викладачем кафедри перекладу Артеменко Ю.О. 

 

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 самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Теорія перекладу» 

для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 035 «Філологія» 

за освітньою програмою «Філологія» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

Методичні вказівки містять низку питань з курсу, які студенти мають 

опрацювати самостійно відповідно до робочої навчальної програми з 

дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Теорія перекладу» має на меті підготовку 

спеціалістів, що володіють знаннями, вміннями й навичками професійного 

перекладу з англійської мови на рідну і з рідної мови на англійську в обсязі, який 

є необхідним для засвоєння основних теоретичних положень сучасного 

перекладознавства як системи уявлень про міжмовну й міжкультурну 

комунікацію; отримання уявлення про сучасний стан науки про переклад в 

Україні і за кордоном; професійної орієнтації в термінологічному апараті 

перекладознавчого характеру; засвоєння основних закономірностей процесу 

перекладу і типу перекладацьких відповідників на основі гносеології і теорії 

комунікації; вміння застосовувати сучасну методологію досліджень до 

розв’язання конкретної перекладознавчої проблеми; систематизації 

накопиченого фактичного матеріалу згідно з обраними критеріями відбору на 

основі сучасних теоретичних положень. 

Методичні вказівки  щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Теорія перекладу» укладено на належному науково-методичному рівні і можуть 

бути рекомендовані до видання. 

 

 

Рецензент        Ю.М. Шульженко 


