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ВСТУП 

 

        Навчальна дисципліна «Практика перекладу» є одним із практичних 

курсів, що дає студентам відомості про загальні лексичні й граматичні 

проблеми перекладу. 

Мета самостійної роботи полягає у формуванні знань, вмінь і навичок у 

галузі письмового перекладу з англійської мови на рідну і з рідної мови на 

англійську в обсязі, який є необхідним для виконання таких завдань: засвоєння 

базових знань перекладацького аналізу тексту з урахуванням його 

функціонально-стилістичних характеристик; активізація і розширення 

словникового запасу студентів, особливо фахової терміносистеми і лексики, 

притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, одночасно із 

засвоєнням їх україномовних еквівалентів; розвиток умінь здійснювати 

переклад текстів різних жанрів та типів; опанування техніками та методиками, 

які пов’язані з перекладом та з діями перекладача.  

Види самостійної роботи:  

1. Вивчення й узагальнення ряду теоретичних положень. 

2. Виконання практичних завдань, які передбачають використання знань, 

які були одержані як із самостійно вивчених теоретичних джерел, так і під час 

практичних аудиторних занять. 

Система забезпечення самостійної роботи студентів з вивчення 

навчальної дисципліни «Практика перекладу» містить теоретичні джерела, 

зазначені у списку літератури цих методичних вказівок, а також будь-які інші, 

що стосуються проблем перекладу. Окрім того, студенти повинні самостійно 

підбирати тексти різних функціональних стилів для опрацювання, 

користуючись даними Інтернет-мережі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства;  
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− методику лінгвістичного та перекладацького аналізу тексту-оригіналу; 

− типові лексико-граматичні особливості перекладу; 

− основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

− основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в англо-українському перекладі; 

уміти:  

− використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

− проводити лексико-семантичний аналіз тексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

− виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних 

текстів широкої тематики різного комунікативного спрямування із швидкістю 

500 друкованих знаків за 1 академічну годину; 

− орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  
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ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

                       

Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(практ. 

занять) 

1 Види лексичних відповідників та прийоми їх 

створення   

4 2 

2 Прийоми транскодування під час перекладу власних 

назв 

12 6 

3 Назви установ, організацій та абревіатур в перекладі 12 6 

4 Аналіз національно детермінованої та 

інтернаціональної лексики 

12 6 

5 Вплив екстралінгвістичного контексту на 

перекладацьке рішення 

9 6 

6 Основні підходи до перекладу фразеології 12 6 

7 Труднощі перекладу образної фразеології 16 8 

8 Національно детермінована фразеологія 12 6 

 Усього годин за семестр: 89 46 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

       Тема 1 Види лексичних відповідників та прийоми їх створення   

Завдання до теми 

1. Порівняйте тексти оригіналу та перекладу, знайдіть перекладацькі 

невідповідності й запропонуйте власний варіант перекладу. 
 

Charles Dickens 

“Christmas Tree” 

Upon the next branches of the tree, lower 

down, hard by the green roller and 

miniature gardening – tools, how thick the 

books begin to hang. Thin books, in 

themselves, at first, but many of them, and 

with deliciously smooth covers of bright red 

or green. What fat black letters to begin 

with! “A was an archer, and shot at a frog.” 

Of course he was. He was an apple–pie also, 

and there he is! He was a good many things 

in his time, was A, and so were most of his 

friends, except X, who had so little 

versatility, that I never knew him to get 

beyond Xerxes or Xantippe–like Y, who 

was always confined to a Yacht or a Yew 

Tree; and Z condemned for ever to be a 

Zebra or a Zany. But, now, the very tree 

itself changes, and becomes a bean–stalk–

the marvellous bean–stalk up which Jack 

climbed to the Giant’s house! And now, 

those dreadfully interesting, double–headed 

giants, with their clubs over their shoulders, 

begin to stride along the boughs in a perfect 

throng, dragging knights and ladies home 

for dinner by the hair of their heads. And 

Jack–how noble, with his sword of 

sharpness, and his shoes of swiftness! Again 

those old meditations come upon me as I 

gaze up at him; and I debate within myself 

whether there was more than one Jack 

(which I am loth to believe possible), or 

only one genuine original admirable Jack, 

Чарлз Діккенс  

«Різдвяна ялинка» 

(український переклад 

Наталки Кошманенко (1999)) 

Нижче на гілках ялинки, поруч з 

мініатюрною косаркою та садівничим 

приладдям, дедалі частіше 

трапляються книжки. Спочатку 

тоненькі, але їх багато, і всі в 

напрочуд гарних палітурках, червоно- 

гарячих та зелених. Які жирненькі 

літери для першого знайомства! „А 

був Стрільцем, і влучив у жабу”. 

Звичайно, влучив! Крім того, літера А 

була ананасом, і залишається ним по 

цей день. Вона була багатьма 

чудовими речами у той час, ця А, так 

само як і більшість її друзів, – окрім 

хіба що літери Х, такої обмеженої, що 

я й не знав, чи означає вона щось, 

окрім Ксеркса і Ксантипи1, чи Y, якій 

судилося бути яхтою або ярдом, а 

також Z, приреченої назавжди 

залишитися зеброю, або зигзагом. Та 

ось уже сама ялинка змінюється, 

перетворюється на бобову стеблину – 

ту саму чудесну бобову стеблину, що 

нею дереться вгору Джек до хати 

велетня! О, ці шалено цікаві 

двоголові велетні, оно вони снують 

гілками ялинки з піднятими вгору 

ломаками, чатуючи на лицарів та дам, 

аби було чим пообідати, й тягнуть 

бідолашних за коси до себе додому... 
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who achieved all the recorded exploits. 

 

І тут з’являється Джек – втілення 

шляхетності, зі своїм чарівним мечем і 

черевиками-скороходами! Коли я отак 

вдивляюся в нього, то знову поринаю 

в давні роздуми з приводу того, чи 

цих Джеків було багато (у що я 

особисто несхильний вірити), а чи був 

достоту сам – один справжній адмірал 

Джек, який і здійснив усі ті подвиги, 

що йому приписують. 

 
1 Англійська літера „Х” вимов-

ляється як „кс”. В англійській мові з 

неї починаються лише кілька слів 
 

 

2. Прочитайте наведений уривок, запропонуйте варіанти перекладу виділених 

одиниць. 

J.D. Salinger, The Catcher in the Rye (1951) 

But all of a sudden, I changed my mind. All of a sudden, I decided what I’d really 

do, I’d get the hell out of Pencey – right that same night and all. I mean not wait till 

Wednesday or anything. I just didn’t want to hang around any more. It made me 

too sad and lonesome. So, what I decided to do, I decided I’d take a room in a hotel 

in New York – some very inexpensive hotel and all – and just take it easy till 

Wednesday. Then, on Wednesday, I’d go home all rested up and feeling swell. I 

figured my parents probably wouldn’t get old Thurmer’s letter saying I’d been 

given the ax till maybe Tuesday or Wednesday. I didn’t want to go home or anything 

till they got it and thoroughly digested it and all. I didn’t want to be around when 

they first got it. My mother gets very hysterical. She’s not too bad after she gets 

something thoroughly digested, though. Besides, I sort of needed a little vacation. 

My nerves were shot. 

They really were. 

Anyway, that’s what I decided I’d do. So I went back to the room and turned on 

the light, to start packing and all. I already had quite a few things packed. Old 

Stradlater didn’t even wake up. I lit a cigarette and got all dressed and then I packed 
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these two Gladstones I have. It only took me about two minutes. I’m a very rapid 

packer. 

One thing about packing depressed me a little. I had to pack these brand–new ice 

skates my mother had practically just sent me a couple of days before. That 

depressed me. I could see my mother going in Spaulding’s and asking the salesman 

a million dopy question – and here I was getting the ax again. It made me feel pretty 

sad. She bought me the wrong kind of skates – I wanted racing skates and she bought 

hockey – but it made me sad anyway. Almost every time somebody gives me a 

present, it ends up making me sad. 

After I got all packed, I sort of counted my dough. I don’t remember exactly how 

much I had, but I was pretty loaded. My grandmother’d just sent me a wad about a 

week before. I have this grandmother that’s quite lavish with her dough. She doesn’t 

have all her marbles any more – she’s old as hell – and she keeps sending me 

money for my birthday about four times a year. Anyway, even though I was pretty 

loaded, I figured I could always use a few extra bucks. You never know. So what I 

did was, I went down the hall and woke up Frederick Woodruff, this guy I’d lent my 

typewriter to. I asked him how much he’d give me for it. He was a pretty wealthy 

guy. He said he didn’t know. He said he didn’t much want to buy it. Finally he 

bought it, though. It cost about ninety bucks, and all he bought it for was twenty. He 

was sore because I’d woke him up. 

When I was all set to go, when I had my bags and all, I stood for a while next to 

the stairs and took a last look down the goddam corridor. I was sort of crying. I 

don’t know why. I put my red hunting hat on, and turned the peak around to the back, 

the way I liked it, and then I yelled at the top of my goddam voice, “Sleep tight, ya 

moronsl” I’ll bet I woke up every bastard on the whole floor. Then I got the hell 

out. Some stupid guy had thrown peanut shells all over the stairs, and I damn near 

broke my crazy neck. 

3. а) Прочитайте переклад уривка зі вправи 2 українською мовою; б) знайдіть 

українські відповідники одиниць, виділених у вправі 2; в) порівняйте свої 

варіанти перекладу з варіантами, обраними перекладачем. До яких лексичних 
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трансформацій вдається Олекса Логвиненко, аби адекватно передати 

авторський стиль? 

Джером Девід Селінджер «Над прірвою у житі» 

(український переклад Олекси Логвиненка (1984)) 

... Раптом я вирішив зробити зовсім інше: махнути на все рукою і вшитися з 

Пенсі к бісовому батькові. Серед ночі. Зараз-таки. Не ждати ніякої середи. Та й 

квит. Я більше не міг стирчати там жодної хвилини. Така нудьга, така самота 

облягла душу! І ось що я надумав: я надумав поїхати до Нью-Йорка, найняти в 

готелі номер – у недорогому готелі, звичайно, – і пересидіти там до середи. А в 

середу, відпочивши як слід і відчувши себе людиною, прийти додому. Листа від 

каналії Термера про те, що мене вигнали зі школи, мої старі одержать, певно, 

десь у вівторок чи в середу. А мені не хотілося повертатись додому, поки вони не 

прочитають того листа й не перетравлять його. Не хотілося бачити, як вони 

читатимуть його перший раз. Мати в мене ледве що – відразу в істерику. Але 

потім, коли все перетравить, з нею можна розмовляти. До того ж мені потрібні 

були, так би мовити, невеличкі канікули. Нерви в мене стали ні к чорту. 

Серйозно кажу. 

Одне слово, так я й вирішив зробити. Вернувся до себе в кімнату і ввімкнув 

світло, щоб спакувати речі. Власне, в мене майже все вже було спаковане. А 

каналія Стредлейтер навіть не прокинувся. Я закурив, одягся і склав обидва 

свої саквояжі. На це пішло хвилини зо дві. Пакуватись я добре навчився. Тільки 

один раз у мене трохи защеміло серце, коли я стояв над саквояжами. Це коли 

довелося ховати оті нові-новісінькі ковзани, що їх мати прислала мені майже 

напередодні. Через них у мене й защеміло серце. Я собі уявив, як мати пішла до 

спортивного магазину, як ставила продавцеві мільйон безглуздих запитань... А 

тут на тобі – я знов вилетів зі школи! Сумно мені стало, ох сумно. Та ще і не ті 

ковзани купила – я хотів бігові, а вона взяла хокейні. Але все одно стало сумно. 

Зі мною майже завжди так – мені дарують подарунки, а мене від них чомусь 

сум бере. 
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Спакувавшись, я полічив гроші. Не пригадую вже, скільки їх було напевне, 

принаймні чимало. Минулого тижня бабуся якраз підкинула переказ на 

кругленьку суму. У мене така бабця, що грошей не шкодує. Правда, в неї вже 

не всі дома, – стара ж як світ, – і вона разів чотири на рік присилає мені гроші 

на день народження. Та хоч я був і досить багатий, а все ж вирішив, що кілька 

зайвих зелених у кишені не завадять. Наперед ніхто нічого не знає. Отож пішов 

до Фредеріка Вудруфа – того самого, якому позичив машинку. Питаю, скільки 

даси за неї. Вудруф хлопець грошовитий, нівроку. А він каже – не знаю. Каже, я 

машинки купляти не думав. Та зрештою все ж таки купив. Вона коштувала 

доларів дев’яносто, а він дав мені за неї всього двадцятку. Ще й бурчав, що я 

його розбудив. 

Коли я вже зібрався в дорогу й узяв у руки саквояжі, то затримався на хвилю 

біля сходів і востаннє кинув погляд на наш смердючий коридор. Мені хотілося 

заплакати. Сам не знаю чому. Потім я надів мою червону мисливську шапку – 

по-своєму, задом наперед, – і на всю горлянку закричав: 

– Добраніч, кретини! 

Зуб даю, всі вони, паскуди, на поверсі попрокидалися. А я відразу вшився. 

Якийсь гад понакидав на сходах горіхових шкаралуп, і я ледве не скрутив собі к 

бісовій матері в’язів. 

Питання для самоперевірки 

1. Перекладацькі відповідності (лексичні, фразеологічні, граматичні; 

одинарні, множинні, оказіональні); 

2. Поняття контексту (лінгвістичний: вузький, широкий; ситуативний); 

3. Типи перекладацьких відповідностей; 

4. Перекладність/ неперекладність мовних одиниць. 

 

Література: [1, c. 256–270; 2, c. 99–111; 3, c. 23–43]. 
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Тема 2  Прийоми транскодування при перекладі власних назв 

Завдання до теми 

 1. Ознайомтесь з постановою КМ України № 55 від від 27 січня 2010 р. 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» 

(https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243262567). Вивчіть таблицю транслітерації з 

метою застосування під час перекладу власних назв з української на англійську 

мову. 

 2. Підберіть англійські відповідники таких українських власних імен: 

a) Архип, Богдан, Валерій, Василь, Віталій, В’ячеслав, Георгій, Дем’ян, Йосип, 

Мар’ян, Михайло, Олексій, Пантелеймон, Пилип, Хома,Юрій, Юхим, Яким. 

b) Анастасія, Борислава, Василина, Галина, Євпраксія, Жанна, Іванна,Катерина, 

Катруся, Лариса, Людмила, Марійка, Марися, Орися, Павлина, Соломія, 

Софійка, Таїсія, Уляна, Фрося, Юлія, Явдоха, Ярослава 

c) Андрійчук, Архипенко, Богданець, Вирвикишка, Віталієнко,Горпищенко, 

Григораш, Дем’янчук, Дерипаско, Добридень, Дорожченко,Жлуктенко, 

Марущак, Неїжмак, Непийпиво, Нетреба, Нетудихата, Охрім’юк, Ольжич, 

Печиборщ, Панібудьласка, Підопригора, Реп’ях,Тягнирядно, Убийвовк, 

Федюнишин, Ховрах, Цьох, Юрчишин, Янченко. 

3.  Підберіть українські відповідники таких англійських власних імен і 

назв: 

a) Abel, Adrian, Albert, Aloysius, Alvin, Ambrose, Ananias,Anthony, 

Athelstan(e), Augustus, Aurelius, Balthas(z)ar, Barnard, Bartholomew, Basil, Caleb, 

Christopher, Clarence, Cyril, Cyrus, Douglas, Duncan, Edmund, Elijah, Emil(e), 

Enoch, Erasmus, Eugene, Evan, Evelyn, Gabriel, Gaylord, Gerald, Giles, Griffith, 

Gustavus, Harold, Hilary, Hugh, Ian, Ivor, Jacob, James, Joachim, Job, Jonathan, Joshua, 

Lawrence, Leigh, Leonard, Luke, Mark, Matthew, Meredith, Miles, Moses, Nicolas, 

Noah, Orville, Paul, Peter, Philenion, Ralf, Sam(p)son, Silas, Simon, Solomon, 

Stewart, Timothy, Titus, Van, Virgil, Vivian, Walter, Zachariah, Zeke. 

b) Abigail, Adaline, Alberta, Agnes, Alexandra, Angelica, Annabella, Aurora, Beryl, 

Camilla, Caroline, Charity, Daisy, Delia, Eileen, Eleanor, Enid, Eudora, Eva (Eve), 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243262567
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Georgia, Grace, Hannah, Helen(a), Honey, Hope, Ida, Irene, Ivy, Jacqueline, Janet, 

Julia, Katherina(e), Leonora, Una, Lolita, Lucia, Lydia, Marianne, Martha, Mina, 

Myra, Nabby, Nadine, Orrie, Pamela, Patience, Paula, Pheny, Regina, Rita, Sandra, 

Sawnie, Serena, Tabitha, Theresa, Una, Vera, Vida, Viola, Virginia, Wilhelmina, 

Winifred, Zenobia, Zoe. 

c) Adams, Ade, Bamber, Seattle, Bingham, Bloye, Caldocot, Carliie, Cheeseman, 

Cohen, Cowie, Dalglish, Disney, Dooling, Eaton, Ellsworth, Evans, Fawley, Foche, 

Fowler, Gaulit, Gifford, Greaves, Gilmour, Hare, Hawley, Hooligan, Horrocks, 

Hurstwood, Irving, Julian, Kane, Keyworth, Knighton, Knickerbaker, Layman, Mathews, 

Maw, McEnrol, Methuselah, Meno, Merriweather, Nawrat, Ockham, O'Connor, 

Ogle, O'Grady, Otway, Palmer, Paisley, Plowdon, Pooley, Priscott, Quaker, Ramsay, 

Reeve, Rotthwell, Rushworth, Sounders, Sivers, Sowers, Statham, Teall, Thorndike, 

Drey, Uriah, Urduahart, Van Allen, Van Buren, Vane, Wainwright, Wallace, Warwick, 

Watt, Yaspan, Zangwill. 

 3. Перекладіть речення з географічними назвами та прокоментуйте 

використані прийоми перекладу: 

a)  the Channel Islands, the Cheviot Hills, Christmas Island, the Commander 

Islands, the Crocodile River, Everglades National Park (USA), the Grand Falls, 

Grand Falls (town), the Great Slave River, the Great Sandy Desert (Australia), the 

Great Victoria Desert, Hudson Bay, Idaho Falls, Kerch Strait, Maritime Territory 

(Russia), Near Islands, the Niagara Falls, the White Nile, the White Mountains, the 

Yellow River. 

b) 1. The Rocky Mountains (the Rockies) are considered young mountains: of the 

same age as the Alps in Europe, the Himalayas in Asia, and the Andes in South 

America. 2. There are 48 areas in the Rocky Mountains set aside by state and 

federal governments for national parks. Among the world-wide known are 

Yellowstone National Park, Rocky Mountain National Park, Mesa Verde National Park, 

and, of course, Grand Canyon National Park. In the Sierra Nevada Mountains area 

best-known is the Yosemite National Park. 3. The Appalachians are old mountains 

with many coal-rich valleys among them. 4. The Cascade Mountains and the Sierra 
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Nevada Mountainscatch the largest share of rain off the Pacific Ocean. 5. At the border 

of the Pacific Ocean lie the Coast Ranges, relatively low mountains. 6. The Grand 

Canyon cut by the Colorado River in the high Colorado Plateau, is 1.6 kilometers in 

depth. 7. North of the Central Lowland are the five Great Lakes and West of the 

Central Lowland are the Great Plains. 8. The Mississippi is one of the world's great 

continental rivers, like the Amazon in South America, the Congo in Africa, or the 

Ganges, Amur, and Yangtze in Asia. 9. The winding Mississippi River and its various 

branches drain a great basin extending from the Appalachians to the Rockies about 

one-third the land of the United States. 10. Curving through the heart of the whole 

western half of the Central Basin is the Missouri River, chief western branch of the 

Mississippi, once the most destructive river in the United States. 11. The Missouri 

rises high among the snows of the Rocky Mountains. 12. Like the Mississippi all 

rivers - east of the Rockies finally arrive at the Atlantic. For this reason the crests of the 

Rocky Mountains are known as the Continental Divide. 13. The Rio Grande is the 

foremost river of the Southwest between Mexico and the United States. 14. The 

skyscrapers of New York, the steel mills of Pittsburg and the automobile assembly lines 

of Detroit which are symbols of industrial America form the «melting pot» of the 

country. 15. Detroit, heart of automobile industry, began as a waggon-making town, 

using wood from the forests that covered the peninsula between Lake Michigan and 

Lake Huron. 16. The cargo tonnage which passes between Lake Superior and Lake 

Huron about equals the combined capacity of the Panama and Suez Canals. 17. From 

the eastern end of Lake Erie all the way across New York State flows the Hudson River 

which falls to New York harbour. 18. Great Salt Lake to the north of Salt Lake City in 

the State of Utah, contains an estimated six thousand millions of tons of soda. 

 4. Підберіть англійські відповідники наступних географічних назв. 

Прокоментуйте методи перекладу: 

Алабама (p.), Алабама (штат США), Азорські острови, Апандські острови, 

Алжир (країна і столиця), Альпи, Амазонка, Азовське море,  Аральське море, 

р.Буг,  Говерла,  Арктика, Атлантика,  Багамські  о-ви,  Бенґальська затока,  

оз.  Верхнє,  Гавайські  о-ви,  Ґобі  (пустеля),  Ґрампіанські  гори, оз. Гурон, 
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м.   Данді  / Дербі,    р.  Дунай,    Кривбас,    м.   Едінбурґ,    оз.   Ейре,    

м. Житомир / Запоріжжя,  Ірландське море,  м. Кельн, Лестер, Ліворно, Лідс, 

Маґелланова   протока,   гори  Маккензі,  острів  Мен,  р.  Міссурі,  р.  Прип'ять,  

м. Мюнхен,  м. Новий  Орлеан,  р.  Огайо, оз. Онтаріо, Оркнейські о-ви, Піренеї, 

м. Ростов-на-Дону, Сахара (пустеля), Невада (пустеля і штат), Керченська протока, 

Кримський  перешийок,  ос. Святої Єлени, Сейшельські о-ви, Соломонові о-ви, 

р. Темза, м. Ворик, м. Франкфурт-на-Майні, м.Аахен. 

5. Перекладіть речення, звертаючи увагу на відтворення іноземних 

власних. Перевірте свій варіант перекладу імені за енциклопедією або в 

Інтернеті. 

1. Шарль Андре Марі Жозеф де Голль народився 22 листопада 1890 року у 

Ліллі у буржуазній католицькій родині. 2. Політолог Карл Йоахім Фрідрих з 

1926 р. до 1971 р. викладав політологію у Гарвардському університеті. 3. Генрі 

Альфред Кісінджер був головним радником із зовнішньополітичних питань та 

державним  секретарем  при  президентах  Річарді Ніксоні та Джералді Форді. 

4. Луїджі Даллапікколі був одним з найвидатніших композиторів-авангардистів 

Італії. 5. Анрі Філіпп Петен під час Другої світової війни очолював уряд Віші у 

Франції. 6. Вільгельм Гренер був німецьким генералом, який наприкінці 

Першої світової війни надав військову підтримку новому соціал-

демократичному уряду Німеччини з тим, аби не допустити комуністичної 

революції. 7. Войцех Вітольд Ярузельський на посаді Першого секретаря 

Об’єднаної робітничої партії безроздільно володарював у Польщі з 1981 р. до 

1989 р. 8. Франческо Кріспі був сицилійським політиком та прем’єр-міністром 

Італії. 9. Американський юрист та державний діяч Вільям Пірс Роджерс був при 

президенті Ричарді Ніксоні державним секретарем. 10. Пост прем’єр-міністра 

почергово обіймали представник поміркованої Партії справедливості Сулейман 

Демірель та представник помірковано лівої Республіканської народної партії 

Бюлент Еджевіт. 11. Першими двома Генеральними секретарями ООН були 

норвежець Трюгве Лі та швед Даг Хаммаршельд. 12. За значної підтримки 

робітничого класу та римсько-католицької церкви у 1945 році Хуан Перон був 
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обраний президентом Аргентини. 13. Лех Валенса був президентом Польщі з 

1990 р. по 1995 р. 14. У 1961 році представники 14 держав на конференції у 

Женеві намагалися створити коаліційний уряд під керівництвом принца 

Суванна Фуми. 

  

Питання для самоперевірки 

1. Переклад на рівні слова /лексеми. 

2. Достовірний переклад мовних одиниць. 

3. Транскодування: а) чиста транслітерація; б) транскрибування; в) 

адаптоване транскрибування. 

4. Історична традиція під час перекладу власних назв. 

Література: [8, c. 92–104; 7, c. 57–74] 

 

Тема 3 Назви установ, організацій та абревіатур у перекладі        

Завдання до теми 

1. Перекладіть речення з назвами установ та організацій на українську 

мову та прокоментуйте використані прийоми перекладу: 

1. The AFL-CIO, which has focused on Wall Street as an adversary in the campaign 

ahead, is seeking to protect a financial safety net for low-income workers, as well as 

to maintain a central role for government in public benefit programmes. 2. The Hong 

Kong Aircrew Officers’ Association said pilots had been complaining of a loud 

buzzing in their ears that forced them to quickly change to another frequency to 

maintain contact with air-traffic control. 3. The strike was called by the Histadrut 

Trade Union Federation to protest tax increases, budget cuts and privatization plans 

of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. 4. The meeting of the 

Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe 

(OSCE) ended Friday in Copenhagen. 5. The Ukrainian Union of Businessmen 

became a member of the International Organization of Employers (IOЕ). 6. Residents 

of the Bukit Gombak public housing estate in the central part of the main island of 
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Singapore have a powerful inducement to end their support for the opposition and 

vote for the candidate of the governing People’s Action Party. 7. Janice Shields of the 

U.S. Public Interest Research Group and Chris Privett of the American Society of 

Travel Agents, blamed airline pricing policies for the wide range of prices, saying 

“there may be up to 100,000 fare changes a day”. 8. The International Monetary 

Fund’s 2nd European Department mission to Ukraine yesterday conducted meetings 

with the government officials. 9. The European Union – Ukraine joint committee 

ended its four-day meeting in Brussels. The Ukrainian delegation was led by Roman 

Shpek, the head of National Agency for Reconstruction and Development (NARD). 

10. Vancouver International Airport operated at only 10 per cent capacity Sunday and 

was struggling to get planes moving Monday. 

2. Проаналізуйте та вивчіть відповідники назв та скорочень 

міжнародних організацій та установ. Схарактеризуйте методи та прийоми 

перекладу: 

AID Agency for International Development (US Government Agency) – Агентство з 

міжнародного розвитку (урядове агентство США) 

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation – Азійсько–Тихоокеанська 

економічна співпраця, АПЕК 

ASEAN Association of South-East Asian Nations – Асоціація держав Південно-

Східної Азії, АСЕАН 

BENELUX Customs Union of Belgium, the Netherlands and Luxembourg – митний 

союз Бельгії, Нідерландів і Люксембурга, БЕНІЛЮКС 

BSEC Black Sea Economic Cooperation – Чорноморська економічна співпраця 

CARICOM The Caribbean Community – Карибська співдружність, КАРИКОМ 

CBM Confidence Building Measures – заходи зі зміцнення довіри 

CCEET Center for Cooperation with European Economics in Transition – Центр 

співробітництва з європейськими країнами з перехідною економікою 

CD Committee on Disarmament – Комітет з роззброєння 

CEFTA Central European Free Trade Area – Зона вільної торгівлі держав 

Центральної Європи 
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CEI Central European Initiative – Центральноєвропейська ініціатива, ЦЄІ 

CFCs Chlorofluorocarbons – хлорофлюорокарбони (гази, які руйнують 

озоновий шар) 

CIS Commonwealth of Independent States – Співдружність Незалежних Держав, 

СНД 

CSBM Confidence and Security Building Measures – заходи зі зміцнення довіри і 

безпеки 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development – Європейський банк 

реконструкції і розвитку, ЄБРР 

EEA European Economic Area – Європейський економічний простір, ЄЕП 

EEC European Economic Community – Європейська економічна 

співдружність, ЄЕС 

FCO Foreign and Commonwealth Office (UK) – Міністерство закордонних 

справ і справ Співдружності (Великобританія) 

FSU Former Soviet Union – колишній Радянський Союз 

GDP Gross Domestic Product – валовий внутрішній продукт, ВВП 

IAEA International Atomic Energy Agency – Міжнародне агентство з атомної 

енергії, МАГАТЕ 

IBRD International Bank for Reconstruction and Development –  Міжнародний банк 

реконструкції і розвитку, МБРР 

ICBM Inter-Continental Ballistic Missile – міжконтинентальна балістична 

ракета 

ICRC International Committee for the Red Cross – Міжнародний комітет 

Червоного Хреста 

IGC Inter-Governmental Conference – міжурядова конференція 

IEA International Energy Agency – міжнародне енергетичне агентство, МЕА 

IMF International Monetary Fund – Міжнародний валютний фонд, МВФ 

INTERPOL International Criminal Police Organisation – міжнародна організація 

кримінальної поліції, ІНТЕРПОЛ 

IRF Immediate Reaction Forces – сили негайного реагування 
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LDC Less-developed country – менш розвинута країна 

LLDC Least-developed country – найменш розвинута країна 

MBFR Mutual and Balanced Force Reductions – взаємні і збалансовані 

скорочення збройних сил 

MFN Most-favoured nation – режим найбільшого сприяння 

MOD Ministry of Defence – міністерство оборони 

NATO North Atlantic Treaty Organisation – Організація Північноатлантичного 

договору, НАТО 

NBC Nuclear, Biological, Chemical – ядерний, біологічний, хімічний 

NGO Non-Governmental Organisation – неурядова організація 

NPT Treaty on the Non–Proliferation of Nuclear Weapons (1968) – Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.) 

OPEC Organisation of the Petroleum Exporting Countries – Організація країн – 

експортерів нафти, ОПЕК 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe – Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

p.a. per annum – лат.: на рік 

p.c. per capita – лат.: на душу населення 

PfP Partnership for Peace (NATO) – Партнерство заради миру 

R&D Research and Development – наукові дослідження і розробки 

RRF Rapid Reaction Force – сили швидкого реагування 

SALT Strategic Arms Limitation Talks – переговори про обмеження 

стратегічних озброєнь 

SATCOM Satellite Communication – супутниковий зв’язок 

SDI Strategic Defence Initiative –стратегічна оборонна ініціатива, СОІ 

SG Secretary General – Генеральний секретар 

START Strategic Arms Reduction Talks – переговори про скорочення 

стратегічних озброєнь 

TAC Treaty of Amity and Cooperation – договір про дружбу й співпрацю 

TNC Transnational Corporation – транснаціональна корпорація, ТНК 
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UN United Nations – Організація Об’єднаних Націй, ООН 

UNCDF United Nations Capital Development Fund – Фонд капітального розвитку 

ООН 

UNDC UN Disarmament Commission – Комісія ООН з питань роззброєння 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – 

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 

ЮНЕСКО 

UNICEF United Nations Children’s Fund – Міжнародний надзвичайний фонд 

допомоги дітям (ООН), ЮНІСЕФ 

WFC World Food Council – Всесвітня рада з продовольства 

WHO World Health Organisation – Всесвітня організація охорони здоров’я, 

ВООЗ 

WIPO World Intellectual Property Organisation – Всесвітня організація 

інтелектуальної власності, ВОІВ 

WMD Weapons of Mass Destruction – зброя масового знищення 

WTO World Trade Organisation – Світова організація торгівлі, СОТ  

 3. Надайте 30 власних прикладів перекладу англійською мовою назв 

українських промислових компаній, громадських організацій, державних 

установ, партій тощо та прокоментуйте підходи до їх перекладу. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Правила перекладу назви компаній, корпорацій, фірм та відповідних 

інституцій англійською та українською мовами. 

2. Підходи до перекладу назв установ, що мають почесні назви, 

англійською та українською мовами. 

3. Правила перекладу назви вулиць, площ та житлових районів з 

української на англійську. 

4. Правила перекладу абревіатур. 

Література: [2, c. 111–122; 8, c. 104–113] 
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Тема 4  Аналіз національно детермінованої та інтернаціональної 

лексики 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте та вивчіть лексеми, які належать до групи «хибних друзів 

перекладача» 

Слова, подібні за написанням і вимовою в англійській і українській 

мовах, але абсолютно різні за значенням 

accurate точний (а не акуратний) 

actual дійсний, фактичний (а не актуальний) 

advocate  прихильник, прибічник, оборонець (а не адвокат) 

aspirant   претендент (а не аспірант) 

bullion    зливок ( золота чи срібла ), а не бульон 

clay         глина (а не клей) 

complexion  колір, обличчя (а не комплекція) 

compositor  складач (а не композитор) 

corpse         труп (а не корпус) 

data            дані, відомості (а не дата) 

decade     десятиріччя (а не декада) 

decoration   відзнака, прикраса (а не декорація) 

dutch  голандський (а не датський) 

fabric  тканина (а не фабрика) 

familiar   відомий, знайомий, добре обізнаний (а не фамільярний) 

fraction  дріб (матем.) (а не фракція) 

list      список, перелік (а не лист) 

magazine   журнал (а не магазин) 

mayor  мер (а не майор) 

physician  лікар-терапевт (а не фізик) 

principal   головний, основний (а не принциповий) 

production  виробництво (а не продукція) 

prospect  перспектива (а не проспект) 
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rapport  добрі стосунки (а не рапорт) 

receipt   квитанція, чек (з маг.) одержання (а не рецепт) 

replica точна копія, репродукція (а не репліка) 

resin   смола, камідь (а не резина) 

troops   війська (а не трупи) 

Більш важкими випадками є ті англійські „друзі” перекладача, які лише в 

одному або в двох значеннях збігаються з українськими словами, але 

розходяться в інших. До таких слів належать: 

authority  влада (рідко – авторитет) 

activity  діяльність (рідко – активність) 

aggressive енергійний, наполегливий (а не тільки агресивний) 

balance сальдо, залишок (а не тільки баланс) 

cabinet   ящик, радіоприймач; меблева секція (а якщо і кабінет, то 

міністрів) 

camera фотоапарат (рідко – камера) 

character образ, герой (а не тільки характер (також репутація)) 

champion поборник, захисник (а не тільки чемпіон) 

collect збирати (податки) (а не тільки збирати чи колекціонувати) 

concrete  бетон (а не тільки конкретний) 

conducter  провідник, диригент, а не тільки кондуктор 

contribution внесок (рідко – контрибуція) 

control керувати (а не тільки контролювати) 

convention  з’їзд (а не тільки конвенція) 

copy екземпляр (а не тільки копія) 

correspondence    відповідність (а не тільки кореспонденція і лист) 

credit віра, довіра, пошана, хвала (а не тільки кредит) 

critical дуже важливий (а не тільки критичний) 

department   відділ, управління, факультет (США), міністерство(США) (а 

не тільки департамент) 

dramatic вирішальний (а не тільки драматичний) 
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element   стихія (а не тільки елемент) 

figure      малюнок, цифра(з укр. арифмет.) (а не тільки фігура) 

intelligence  розвідка (а не тільки інтелект та розум) 

interest  відсоток (у банку) (а не тільки інтерес) 

international  міжнародний (а не тільки інтернаціональний) 

leader   керівник (а не тільки лідер) 

legal  правовий, юридичний (а не тільки легальний) 

liberal гуманітарний (про освіту) (а не тільки ліберальний) 

mark   мітка, знак, позначка, марка (але не поштова) 

minister  священник (а не тільки міністр) 

momentum  інерція, швидкість руху (а якщо і момент, то важливий, 

пам’ятний) 

nation  країна, народ (рідко нація) 

number число, кількість (а не тільки номер) 

object  ціль, задача (а не тільки об’єкт) 

officer чиновник, посадова особа (а не тільки офіцер) 

original  первісний, справжній (а не тільки оригінальний) 

panel секція (на конференції) (а не тільки панель) 

partisan  прибічник (рідко партизан) 

party  сторона (в договорі); званий вечір або вечірка (а не тільки партія) 

position посада (а не тільки позиція) 

pretend  прикидатися (рідко – претендувати) 

public  державний (а не тільки публічний) 

rally  масовий мітинг (а не тільки авторалі) 

realize  розуміти, уявляти собі (рідко – реалізувати) 

record запис, облік, документація (а не тільки рекорд) 

regular звичний (а не тільки регулярний) 

separate окремий (рідко – сепаратний) 

session зустріч, заняття (а не тільки сесія) 

solid твердий (а не тільки солідний) 
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speculation  роздумування (рідко – спекуляція) 

substance суть, зміст, речовина (рідко – субстанція) 

press–box місце для представників преси (на змаганнях) 

2. Визначте лексичні одиниці англійської національної лексики в 

нижченаведених реченнях. Визначте сферу їх використання та перекладіть 

українською мовою. 

1. Some ignorant jackass on Fleet Street has got together a list of cures by 

Stillman. 2. Sir Robert was surprised and said that this Argentine scheme (Canal 

Company Scheme) was known to be a commonplace Stock Exchange swindle. 3. At 

this point of the story enters the Great Detective, specially sent by or through 

Scotland Yard. 4. You must certainly send it (the painting) next year to Grosvenor. 5. 

He himself had a job in Whitehall “of national importance”. 6. The serious part of the 

dinner comprised roast beef and Yorkshire pudding, being served as sweet course 

before the meal. 7. Carrie established a little portable gas stove for the preparation of 

small lunches, oysters, Welsh rarebits, and the like... 8. I can’t tell one tune from 

another. I don’t know “Home Sweet Home” from “God save the King”. 9. And 

potbellied little coloured children fought hunger and sleepness while Lanny tried to 

teach them the three R’s. 10. Down Whitehall, under the grey easterly sky, the towers 

of Westminster came for a second in view. 11. And, removing their hats, they passed 

the Cenotaph. 12. She was busy loading the table with high tea. 13. He was afraid 

that as K.C. he would get no work. 14. Mr. Huges was on the Bench. 

3. Надайте українські еквіваленти наступним традиційним народним 

обрядам, звичаям та релігійним святам нашого народу: 

1. commemoration of ancestors; 2. Whitsuntide/Whitsunday, Pentacost; 3. the 

feast of Presentation; 4. to bless water; 5. stuffed cabbage (leafs); 6. Holy supper; 7. 

pious and righteous; 8. Epiphany; 9. the feast of the Annunciation; 10. Warm Alexis; 

11. miracle-workers; 12. Willow Sunday/ Palm Sunday; 13. Passion Friday; 14. Holy 

Shroud; 15. the Easter Matins; 16. the High mess; 17. unleavened bread; 18. Seeing 

off Sunday; 19. Forty Martyrs; 20. water nymphs; 21. Maccabees’ Day; 22. the Feast 

of the Transfiguration of the Lord; 23. the Feast of the Assumption of the Holy 
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Virgin; 24. Twelfth-day; 25. the pre-Christmas fast; 26. The Birthday of the most 

Holy Mother of God; 27. The Elevation of the Holy Cross; 28. The Feast of 

Intercession of the Most Holy Mother of God; 29. The Archangel Michael’s Day; 30. 

St. John the Baptist. 

4. Перекладіть список страв звичайного американського ресторану. 

1). Traditional barbeque foods: smoked brisket and ham, or turkey; pig picking 

pork, smoked chicken wings, baby back ribs (half-slab, full slab), spare ribs (short 

ends, long ends); grilled chicken and greens; Texas chicken, a boneless breast grilled 

with spicy Texas sauce, topped with thinly sliced smoked brisket and melted cheddar 

cheese; burnt ends, smoked apple sausage or brisket. Smoked ribs... tender meaty ribs 

basket with maple - mustard, glaze, slow roasted and then lightly grilled; hickory 

chicken... 1/2 chicken smoked and basted with the original BBQ (barbecue) sauce; 

burnt ends... tender chunks of twice-smoked brisket drenched in our famous sauce; 

Texas-size beef ribs marinated, slow-smoked and flame-grilled. 

2). Garnishes: BBQ baked beans, cole slaw and potato salad, whole wheat, 

white bread or buns, pickled and barbecue sauce. 

3). Appetizers: cheese and assorted crackers, French onion soup, onion straws, 

corn fritters (hot and fresh long ends), a hickory-grinned chicken breast sliced and 

served atop, fresh veggies and greens, with our honey mustard dressing; assorted 

relishes; vegetable tray with dip. 

4). Accompaniments: dirty rice, tossed salads. 

5). Desserts: creamy cheesecake, chocolate peanut butter, ice-cream pie; old 

fashioned cheesecake, apple fritters served hot with powdered sugar and sweet honey 

butter. 

5. Запропонуйте відповідні англійські варіанти для наступних одиниць 

української національної лексики: 

голова сільради, січовик, січові стрільці, запорожець, герої Крутів, 

тризуб, універсали (Центр. Ради); залік, залікова книжка, відкритий урок, 

педрада, табель успішності, похвальна грамота/лист, курсова/дипломна робота; 

кобза, кобзар, бандурист, гопак, повзунець (танець), веснянки, коломийки, 
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боярин, дружка, весільний батько, бублик, вареники, галушки, голубці, бабка, 

коржі з маком/шулики, борщ, куліш, ряжанка, узвар, грубка, лежанка, піч (у 

хаті), скриня, свитка, кожух, кептар, вишиванка, плахта, чобітки, льох, хата, 

гривня, карбованець, десятина, “бігунець”, староста студентської групи, 

крашанка, писанка, думи, “Ще не вмерла Україна”. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Роль інтернаціональної лексики у міжкультурній комунікації. 

2. Класифікація інтернаціоналізмів.  

3. Підходи до відтворення інтернаціональної лексики у перекладі. 

4. Псевдоінтернаціональні слова, труднощі їх перекладу. 

5. Засоби перекладу англійських лексичних одиниць, які не мають 

безпосередніх відповідників в українській мові. 

      5. Прийоми перекладу лексичних одиниць, які номінують національні 

реалії. 

  6. Проблема вибору між різними перекладацькими прийомами 

(транскрипція, транслітерація, калька, описовий переклад) при перекладі 

безеквівалентної лексики. 

 

Література: [8, c. 128–141; 3, c. 57–74; 7, 94-124] 

 

Тема 5  Вплив екстралінгвістичного контексту на перекладацьке 

рішення  

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте елементи контексту, які роз'яснюють значення слів, які 

виділені курсивом у наступних фразах (повідомленнях). Перекладіть 

українською та англійською мовами відповідно. 

a) You are doing well! Water is deep down the well. Top-to-bottom structure. 

The submarine lies on the sea bottom. College vote. University college. Drugs plague 

modern society. The drug is to be taken with meals. 
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b) Він пишався своєю рідною землею, що дала світу так багато видатних 

людей. У цій частині країни всі землі придатні для вирощування пшениці. На 

чорній землі біла пшениця родить. На чиїй землі живеш, того й воду п’єш. 

Колос плідний до землі гнеться, а пустий – вгору дереться. Земля багата – 

народ багатий. 

2. Опишіть ситуації та / або елементи фонової інформації, які 

роз'яснюють значення слів, виділених курсивом у наступних фразах 

(повідомленнях). Перекладіть українською мовою. 

Bottoms up! Her Majesty man-o’-war ‘Invincible’. Bugs in the room. Global 

net 

3. Опишіть ситуації та / або елементи фонової інформації, які 

уточнюють значення наступних українських слів. Запропонуйте їх англійські 

еквіваленти. 

презентація, КВН, бомж, зачистка, прем’єріада, ЖЕК. 

4. Перекладіть текст українською мовою. Запропонуйте елементи 

довідкової інформації, необхідні для правильного перекладу. 

HAS THIS BEEN A TERM OF ENDEARMENT? 

The Observer, Sunday April 29, 2001. Andrew Rawnsley, columnist of the 

year. 

Tony Blair’s government has made history. What it has yet to demonstrate is 

the capacity to change the country’s destiny.  

A week is a long time in politics; 48 months is an eternity. Four years ago this 

Wednesday, Tony Blair stood before the black door on his sun-dappled first day in 

office. ’Enough of talking,’ said the man of action. ‘It is time now to do’. ‘Strip off 

the hype which has gushed from Number 10 ever since; blow away the froth of the 

daily headlines. How has his government actually done? 

Let us try, as clinically as is possible, to assess the performance of New 

Labour. The starter test of any government, I would suggest, is that it is reasonably 

accomplished at governing. This sounds an undemanding hurdle, but it is a first fence 

many previous governments have failed to surmount. The Blair government has made 
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serious, self-inflicted mistakes – the Millennium Dome blasts them still. The 

unexpected has come close to blowing them over. Foot and mouth has not been - I am 

being charitable – a textbook example of how to handle an emergency. The 

Government teetered on the lip of the abyss during last autumn’s fuel protests. It is 

natural that we should curse their blunders more than we offer credit for the mistakes 

they have avoided. But the Blair government has eschewed perpetrating any 

spectacular errors. 

The novices to red boxes who took office four years ago have broadly run a 

competent government. Its life has been punctuated by crises, which have been 

invariably generated not by dissident backbenchers or off-message Ministers, but 

erupted from the inner core of the regime. There have been gripping soap operas, 

none more so than the double resignations of Peter Mandelson. But the damage done 

has been to the actors, not to the country at large. There has not been the economic 

calamity or civil crisis which destroys governments and wrecks countries. 

The Blair government has not inflicted upon us a Suez, a Three Day week or a 

Winter of Discontent. There has not been the vicious social conflict of the inner-city 

riots and the miners’ strike in the Eighties. There has not been anything approaching 

the ruinousness of Thatcher’s poll tax or Major’s Black Wednesday. Just by being 

reasonably adept at ruling, the Blair administration is lifted above the average run of 

postwar governments. 

The next test of any government is whether it has been true to its promises. 

Generally, the so-distant People’s Prime Minister has fulfilled the rather low 

expectations the people had of him. Blair was elected on a paradoxical prospectus. 

The subtext of his campaign was: everything is appalling; we will change it very 

slowly. The Conservatives may have left office in May 1997, but their term of power 

did not properly end until just two years ago, when Gordon Brown finally released 

the Government from the Tory spending corset. Transformed schools and hospitals 

await realisation. If not delivered in the second term, the punishment of the electorate 

may be terrible. 
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Blair’s most reckless pledge was to restore faith in public life. Back on May 

Day 1997, even the most cynical observer did not anticipate they would have quite so 

much sleaze in them. In other respects, this government has delivered more than it 

promised. The last manifesto pledged nothing about child benefit – it has actually 

risen by 25 per cent. They did not claim to be able to create full employment, yet they 

have achieved that historic goal of Labour. 

Any set of rulers with an eye on claiming a large place in posterity must aspire 

to be more than competent deliverers. The superior rank of government is occupied 

by those which make changes lasting beyond their lifetime. It is not conceivable that 

the Conservatives could unravel devolution to Scotland and Wales, an aspiration of 

progressive governments dating back to Gladstone. 

5. Наведіть власні приклади екстралінгвістичних ситуацій та фонової 

інформації, яка б уточнювала повідомлення. 

Питання для самоперевірки 

1. Роль контексту при перекладі. 

2. Поняття широкого та вузького контексту. 

3. Аналіз ситуації при виборі перекладацького рішення. 

4. Фонова інформація, її вплив на процес та результат перекладу 

Література: [3, c. 99–111; 9, c. 57–74; 10, с. 56–83] 

 

Тема 6 Основні підходи до перекладу фразеології 

Завдання до теми 

1. Перекладіть, схарактеризуйте ідіоми, залежно від способу перекладу 

на українську мову: 

1. an eye for an eye, and tooth for a tooth; 2. custom (habit, use) is a second nature; 3. 

he laughs best who laughs last; 4. let bygones be bygones; 5. Like two drops of 

water; 6. look before you leap; 7. my little finger told me that; 8. a new broom 

sweeps clean; 9. no bees, no honey; no work, no money; 10. (one) can’t see before 

one’s nose; 11. (one) can’t say boo to the goose; 12. to pick one’s chestnuts out of the 

fire; 13. a prodigal son; 14. (as) proud as a peacock; 15. to return like for like; 16. to 
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see smth. with the corner of one’s eye; 17. there is no smoke without fire; 18. a tree 

of knowledge; 19. a voice in the wilderness; 20. to wipe off the disgrace; 21. to wipe 

one/smth. off the face/surface of the earth; 22. with open arms; 23. with a rope round 

one’s neck; 24. whom God would ruin, he first deprives of reason; 25. it is a bold 

mouse that nestles in the cat’s ear; 26. fire and water are good servants but bad 

masters; 27. he who is born a fool is never cured; 28. beauty is a fading flower; 29. a 

bad beginning makes a bad ending (Greek); 30. a full belly makes a dull brain;        

31. the belly is not filled with fair words; 32. bread and circus; 33. fair words fat few; 

34. between the devil and the deep; 35. like water off the feathers of a duck; 36. what 

is writ is writ; 37. no sweet without sweat; 38. first come, first served; 39. eyes are 

bigger than the stomach; 40. not blink an eye; 41. work like a dog; 42. walk on air; 

43. work one’s fingers to the bone; 44. Alpha and Omega; 45. physician, heal thyself; 

46. the salt of the earth. 

 2. Запропонуйте українські приблизні еквіваленти для наступних 

ідіоматичних виразів: 

1. To kill two birds with a stone. 2. A good beginning makes a good ending (A 

good beginning is half the battle). 3. To kiss the post. 4. To know as one knows one’s 

ten fingers/to have something at one’s finger tips. 5. To laugh the wrong side of one’s 

mouth. 6. To lay something for a rainy day. 7. He that diggeth a pit for another should 

look that he fall not into it himself. 8. To lick one’s boots. 9. Lies have short legs. 10. 

Life is not a bed of roses. 11. To make one’s blood run cold. 12. Measure twice and 

cut once. 13. More royalist than the king. 14. As naked as a worm. 15. Nobody home. 

16. No sooner said than done. 17. Not to lift a finger. 18. An old dog will learn no 

new tricks. 19. Old foxes need no tutors. 20. To buy a pig in a poke. 21. To play 

one’s game. 22. To pour water in (into, through) a sieve. 23. To praise smb. beyond 

the skies/the moon. 24. As pretty as a picture. 25. As handsome as a paint. 26. Not to 

have a penny/a sixpence/a dime to bless oneself. 27. Not to have a shirt (rag) to one’s 

back. 28. Not to know A from B. 29. To put spokes in one’s wheel. 30. Pride goes 

(comes) before a fall/destruction. 31. To promise mountains and marvels. 32. One 

fool makes many. 33. The voice of one is the voice of none. 34. One step above the 
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sublime makes the ridiculous. 35. On Monday morning don’t be looking for Saturday 

night. 36. As pale as a corpse (as ashes, death). 37. Let George do it. 

3. Виберіть у частині B вправи відповідні українські еквіваленти для 

англійських ідіом. Складіть 10 речень з цими ідіомами. 

A. 1. like teacher, like pupil; 2. let the dead bury the dead; 3. he who keeps 

company with the wolves, will learn to howl; 4. the morning sun never lasts a day;    

5. to keep a body and soul together; 6. murder will out; 7. of all birds give me mutton; 

8. one could have heard a pin drop; 9. one today is worth two tomorrows; 10. one 

rotten apple decays the bushel; 11. people who are too sharp cut their own fingers; 

12. pie in the sky; 13. pigs grunt about everything and nothing; 14. pitch darkness; 

15. to play a dirty (mean, nasty) trick on one; 16. to point out a mote in one’s eye; 17. 

to poison the fountains of trust; 18. a pretty penny; 19. a pretty little pig makes an 

ugly sow; 20. to keep one’s tongue between one’s teeth; 21. to make it hot for one; 

22. to make mince meat/to make meat of smth.; 23. more power to your elbow; 24. to 

pull one’s leg; 25. every dog has his day; 26. this is too thin; 27. to run with the hare 

and hunt with the hounds; 28. a saint’s words and cat’s claws; 29. one’s sands are 

running out; 30. never bray at an ass; 31. to find a mare’s nest; 32. sounding brass; 

33. to talk through one’s hat; 34. to talk a dog’s (horse’s) hind leg off; 35. to touch 

bottom; 36. company in distress makes sorrow less; 37. tit for tat; 38. tomorrow come 

never; 39. Weeds want no sowing; 40. we got the coach up the hill; 41. what’s 

Hecuba to me/to you; 42. when bees are old they yield no honey; 43. the wind in a 

man’s face makes him wise; 44. scratch my back and I’ll scratch yours. 45. to kill the 

goose that laid the golden egg. 

B. 1. хто сміється, тому не минеться; 2. шила в мішку не сховаєш; 3. 

морочити комусь голову; 4. рука руку миє; 5. грошей добру копійку/ грошей 

дай Боже; 6. тихо, як у вусі/чути, як трава росте; 7. не водись з дурнем; 8. 

зарізати курку, що несла золоті яйця. 9. краще жайворонок у руці, ніж журавель 

у небі; 10. який Сава, така й слава; 11. попасти пальцем у небо; 12. в гурті і 

смерть не страшна / поділене горе – півгоря; 13. темно, хоч в око стрель; 14. що 

було, то загуло; 15. узнати/спізнати, по чім ківш лиха; 16. дати 
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прочухана/нагріти чуба; 17. не відкладай на завтра те, що можна зробити 

сьогодні; 18. знайте нас: ми кислиці – то з нас квас; 19. тримати язик за 

зубами/ні пари з уст; 20. з ким поведешся, того й наберешся; 21. дурнів не 

орють, не сіють (а вони самі родяться); 22. чуже бачити аж під лісом, а свого й 

під носом не помічати; 23. білими нитками шито; 24. око за око/зуб за зуб; 25. 

людям язиків не зав’яжеш; 26. м’яко стеле, та твердо спати; 27. був кінь, та 

з’їздився; 28. найкраща риба – ковбаса/гарна птиця – ковбаса; 29. а яке мені 

діло/моя хата з краю; 30. на світі нема нічого вічного; 31. Всі дівчата, мов 

квітки, а звідки погані баби беруться; 32. служити і вашим, і нашим; 33. ледве 

зводити кінці з кінцями; 34. ні пуху, ні луски; 35. наговорити сім мішків/кіп 

гречаної вовни; 36. підвезти воза / підкласти свиню; 37. не лишити каменя на 

камені; 38. пусті слова / балачки; 39. обіцянка-цяцянка, а дурному радість; 40. 

одна паршива вівця всю отару поганить; 41. біда вимучить, біда й навчить; 42. 

Підірвати довір’я до себе; 43. козак не без долі/і в наше віконце ще загляне 

сонце; 44. недовго (комусь) ряст топтати; 45. верзти нісенітницю. 

Питання для самоперевірки 

1. Природа фразеологічних / ідіоматичних виразів, які перекладаються за 

допомогою абсолютних еквівалентів. 

2. Різниця між абсолютними та приблизними ідіоматичними / 

фразеологічними еквівалентами. 

3. Прийоми перекладу фразеологізмів за допомогою приблизних аналогів. 

4. Описовий метод перекладу ідіом.  

Література: [3, c. 63–83; 5, c. 73–81; 8, с. 182–198] 

 

Тема 7 Труднощі перекладу образної фразеології 

Завдання до теми 

1. Перекладіть речення українською мовою. Визначте методи перекладу 

фразеологізмів в них: 

1. “I feel on the top of the world. I feel like a million dollars.” (Maugham). 

2. The sole object of their lives is to be always playing with fire. (O. Wilde) 
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3. Joe felt he wanted putting himself into George’s shoes. (J. Brain) 

4. Don’t talk rot (D. Cusak) 

5. “Don’t think I am trying to pry into your affairs”,- went on the politican.      (T. 

Dreiser) 

6. “The other chap, Profond, is a queer fish. I think he’s hanging round Soames’ 

wife, if you ask me!” (J. Galsworthy) 

7. Little Jolyon was born with a silver spoon in his mouth. (Ibid).  

8. Keep your eye upon him in the meanwhile, and don’t talk about it. 

9. He is as mad as a March hare. (Ch. Dickens) 

10.  The proof of the pudding is in its eating. (S. Maugham).  

11.  A bird in the hand was worth two in the bush. (Ibid.) 

12.  Walter knew which side his bread was buttered. (Ibid.) 

13.  Why not cure unemployment by a National Slum Clearance effort, and kill the 

two birds with one stone. (J. Galsworthy) 

14.  However, I must bear my cross as best as I may: least said is soonest mended. 

(B. Shaw) 

15.  Oh, well, it’s no good crying over spilt milk. (S. Maugham) 

16.  Her absence had been a relief. Out of sight was out of mind! (J. Galsworthy) 

17.  “He’ll never set the Thames on fire”,- said Soames. (Ibid.) 

18.  “Silly little thing to try to put a spoke into my wheel.”(S. Maugham) 

19.  The apple of discord had, indeed, been drot into the house of Millbornes. 

(T.Hardy) 

20.  The poor man’s alarm was pitiful. His bread and butter was at stake. 

(J.London). 

21.  “I shall let sleeping dogs lie, my child”. (J. Galsworthy) 

22.  The boy is very dear and the apple of her eye. (Ibid.) 

23.  You’ve landed yourself in a helpless mess. And I wash my hands of you. (A. 

Cronin) 

24.  You know the expression: ”She has made her bed, she must lie on it.”(Ibid.) 

25.  “After all, the proof of the pudding’s in the eating”. 
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26.  “Yes, I couldn’t make head or tail of it”. 

27.  “You can twist her round your little finger”. 

28.  “Oh, I don’t care a hang about that”. 

29.  “He says you just eat out of his hand”. 

30.  “By God, if you had, that old hag would have had you out of the play, you’re 

in now before you could say knife”. 

 2. У тексті визначте ідіоми, їх тип за типологічною класифікацією та 

запропонуйте варіанти перекладу: 

 

MY MR. JONES 

I was one time Mr. Jones' lodger but I had to leave him because I could not see 

eye to eye with my landlord in his desire to dine in dress trousers, a flannel shirt, and 

a shooting coat. I had known him ever since I was a kid, and from boyhood up this 

old boy had put the fear of death into me. Time, the great healer, could never remove 

from my memory the occasion when he found me - then a stripling of fifteen -

smoking one of his special cigars in the stables. Since then I have trodden on his toes 

in many ways. I always felt that unless I was jolly careful and nipped his arrogance in 

the bud, he would be always bossing me. He had the aspect of a distinctly resolute 

blighter. You have to keep these fellows in their place. You have to work the good 

old iron-hand-in-the-velvet-glove wheeze. If you give them a what's-its-name, they 

take a thingummy. 

But now he was a rather stiff, precise sort of old boy, who liked a quiet life. He 

was just finishing a history of the family or something, which he had been working 

on for the last year, and didn't stir much from the library. He was rather a good 

instance of what they say about its being a good scheme for a fellow to sow his wild 

oats. I'd been told that in his youth he had been a bit of a bounder. You would never 

have thought it to look at him now. 

 

3. Укладіть власний словничок ідіом (50 лексичних одиниць) 
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Питання для самоперевірки 

1. Основні мовні та позамовні чинники, що впливають на переклад 

фразеологічних / ідіоматичних виразів. 

 2. Проблеми збереження образності фразеології. 

 3. Контекстуальне варіювання та оновлення фразеологізмів.  

4. Чиники, які полегшують, та які ускладнюють переклад ідіом. 

 Література: [8, c. 182–198; 10, c. 102–128].    

 

Тема 8 Національно детермінована фразеологія 

Завдання до теми 

 1. Запропонуйте українські однослівні еквіваленти для наступних 

англійських фразеологізмів та сталих виразів: 

1. all for naught; 2. a shot in the blue; 3. a simple innocent; 4. to sink to 

destitution; 5. the small of the night (the small hours of the night); 6. Soft in the brain 

(head); 7. Before you can say Jack Robinson; 8. mother’s strawberry/mark; 9. breathe 

one’s last; 10. by word of mouth; 11. tender years; 12. to the end of time; 13. to the 

purpose; 14. white liver; 15. will and testament; 16. with a bold front; 17. with a faint 

heart; 18. with a good grace; 19. with one’s tongue in one’s cheek; 20. a young 

Tartar; 21. you try us; 22. as the crow flies. 

2. Запропонуйте українські варіанти наступних англійських прислів'їв  та 

приказок: 

Speak of devil and he will appear; to teach the dog to bark; you can not wash 

charcoal white; velvet paws hide sharp paws; he that will strive, must rise at five; life 

is not all cakes and ale; little thieves are hanged, but great ones escape; physician, 

heal thyself; rule with the rod of iron; like teacher, like pupil; like master, like land; 

like father, like son; like master, like servant; like author, like book; like mistress, 

like maid; like priest, like people; as the tree, so the fruits; as old clock crows, so doth 

the young; like begets like; as is the gardener so is the garden; like carpenter, like 

chips; as is the workman, so is the work; like likes like; like draws to like; like cures 

like. 
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 3. Перекладіть речення, вибираючи адекватний спосіб перекладу 

прислів'їв і приказок. Дайте кілька еквівалентів, де це можливо. 

1. А яку позицію ви займали? Моя хата з краю? 2. «А Петро ще не 

повернувся?» –  «Шукай  вітра у полі!» 3. Ви ж знаєте: з хама не зробиш пана. 

4. Правду кажуть: з хама не зробиш пана. 5. Він злякався, що ти крутнеш 

хвостом – і шукай вітра у полі. 6. Без вас якось проживемо, плакати не будемо. 

Баба з возу – кобилі легше. 7. Бачиш, радість, як і біда, ніколи не приходить 

одна. 8. Важко з вами сперечатися – у городі бузина, а в Києві дядько. 9. Ось 

вже справді: у городі бузина, а в Києві дядько. 10. Прийшов і не поздоровкався. 

Видно пана по халявах. 11. Я знаю, як цього домогтися: всі шляхи ведуть до 

Риму. 12. Проте більшість населення, коли мова заходить про мафію, 

налаштовані  скептично.  Гора розслідувань може не народити навіть і миші. 

13. Чи так це було – сказати не можу. За що купив, за те й продав. 14. «А ти 

точно знаєш?» – «Хто його знає. За що купив, за те й продав.» 15. Я не 

збираюся переконувати вас у зворотному. Гра не варта свічок. 16. Проте гора 

народила мишу: у випущеній лідерами головних промислових країн світу заяві 

хоча й говориться про необхідність зменшення заборгованості країн, що 

розвиваються, немає ані слова про конкретні заходи з реалізації цього плану. 

17. Любов – радість незвичайна, джерело натхнення і творчості. У XXI ст. 

ширше буде коло людей, яких вона відвідає: «Багачу-дурню й зі скарбницею не 

спиться. Бідняк голий, як сокіл, – співає, веселиться». 18. Віруючий, по суті, 

бере на себе колосальну відповідальність за власне життя на землі. Недарма ж 

кажуть: на бога сподівайся, але й сам не забувайся. 19. «Поки дишу - 

сподіваюсь, га?», раптом мовив хтось. 20. Успіх прийде до нас, якщо ми будемо 

налаштовані досягти його. «Де руки й охота, там спора робота». 21. Є 

прислів’я: Не мала баба клопоту, купила порося. 22. Хрін від рідьки не 

солодший. 23. Який Сава, така й слава. 24. Хоч гірше, аби інше. 25. В умілого й 

долото рибу ловить. 26. Не поспішай з козами на торг. 27. Скупого душа 

дешевша гроша. 28. Гроші лік люблять. 29. Ранні пташки росу п’ють, а пізні 

сльози ллють. 30. Коли б знав, де впав, то соломки б підіслав. 31. Порожня 
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бочка гучить, а повна мовчить. 32. Пожалів вовк кобилу – залишив хвіст і 

гриву. 33. Не поможе мертвому кадило, а вороні мило. 34. У закритий рот муха 

не влетить. (Слово – срібло, мовчання – золото). 35. Хто багато вередує, той 

мало їсть. 36. Краще солом’яна згода, ніж золота звада. 37. Не того вина, кого 

дома нема. 38. Вночі всі коти сірі. 39. Від ворога лихого не сподівайся на добре 

слово. 40. І в наше віконце засяє сонце. 41. Кожний кулик до свого озера звик. 

42.   Не  тоді  коней  сідлають,  як верхи  сідають.  43.  Яйця  курку  не  вчать. 

44. Тихіше їдеш – далі будеш. 45. Ворон ворону око не виклює. 46. Цей варіант 

не підходить. Одним словом, гра не варта свічок. 

Питання для самоперевірки 

1. Труднощі перекладу фразеологізмів, які містять лексичний компонент-

реалію  

2. Національно-культурна специфіка у фразеології і переклад 

3. Основні трансформації під час фразеологічного перекладу. 

4. Перекладацький коментар під час перекладу. 

 Література: [1, c. 192–203; 8, c. 182–198].    
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Перекладацькі відповідності (лексичні, фразеологічні, граматичні; 

одинарні, множинні, оказіональні); 

2. Поняття контексту (лінгвістичний: вузький, широкий; ситуативний); 

3. Типи перекладацьких відповідностей; 

4. Перекладність/ неперекладність мовних одиниць. 

5. Переклад на рівні слова /лексеми. 

6. Достовірний переклад мовних одиниць. 

7. Транскодування:   а)   чиста   транслітерація;   б)    транскрибування;     

в) адаптоване транскрибування. 

8. Історична традиція при перекладі власних назв 

9. Правила перекладу назви компаній, корпорацій, фірм та відповідних 

інституцій англійською та українською мовами. 

10. Підходи до перекладу назв установ, що мають почесні назви, 

англійською та українською мовами. 

11. Правила перекладу назви вулиць, площ та житлових районів з 

української на англійську. 

12. Правила перекладу абревіатур. 

13. Роль інтернаціональної лексики у міжкультурній комунікації. 

14. Класифікація інтернаціоналізмів.  

15. Підходи до відтворення інтернаціональної лексики у перекладі. 

16. Псевдоінтернаціональні слова, труднощі їх перекладу. 

17. Засоби перекладу англійських лексичних одиниць, які не мають 

безпосередніх відповідників в українській мові. 

18. Прийоми перекладу лексичних одиниць, які номінують національні 

реалії. 

19. Проблема вибору між різними перекладацькими прийомами 

(транскрипція, транслітерація, калька, описовий переклад) при перекладі 
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безеквівалентної лексики. 

20. Роль контексту під час перекладу. 

21. Поняття широкого та вузького контексту. 

22. Аналіз ситуації під час вибору перекладацького рішення. 

23. Фонова інформація, її вплив на процес та результат перекладу. 

 

Змістовий модуль 2 

1. Класифікація фразеологізмів. 

2. Способи та прийоми перекладу ідіом та стійкіх виразів. 

3. Природа фразеологічних / ідіоматичних виразів, які перекладаються за 

допомогою абсолютних еквівалентів. 

4. Різниця між абсолютними та приблизними ідіоматичними / 

фразеологічними еквівалентами. 

5. Прийоми перекладу фразеологізмів за допомогою приблизних аналогів. 

6. Описовий метод перекладу ідіом.  

7. Основні мовні та позамовні чинники, що впливають на переклад 

фразеологічних / ідіоматичних виразів. 

8. Проблеми збереження образності фразеології. 

9. Контекстуальне варіювання та оновлення фразеологізмів.   

10.  Фактори, які полегшують, та які ускладнюють переклад ідіом. 

11.  Труднощі перекладу фразеологізмів, які містять лексичний компонент-

реалію.  

12.  Національно-культурна специфіка у фразеології та переклад. 

13.  Основні трансформації під час фразеологічного перекладу. 

14.  Перекладацький коментар під час перекладу. 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша-

англійська» освітнього ступеня «Бакалавр 

 

 

 

Укладач доц. Т.В. Чрділелі 

Відповідальний за випуск доц. О.В. Фадєєва    
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Витяг з протоколу № 10 

Засідання  кафедри  перекладу 

      

                                                                              від 27. 05. 2019р.                                                                         

                                                                              Присутні: викладачі кафедри   

 

СЛУХАЛИ:  доцента кафедри перекладу Т. В. Чрділелі про підготовку 

методичних вказівок щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

««Практика перекладу з основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша-

англійська» освітнього ступеня «Бакалавр 

 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної 

іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 

035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша-англійська» освітнього ступеня 

«Бакалавр 

 

 

В. о. зав. кафедри перекладу      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 ___ ________ 2019 року 

Присутні: всі члени методичної ради 

Про рекомендації до видання методичних вказівок 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

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

денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська» 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  «Практика перекладу з 

основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська» 

освітнього ступеня «Бакалавр,  укладених доцентом кафедри  перекладу Т. В. 

Чрділелі. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша-

англійська» освітнього ступеня «Бакалавр,  укладених доцентом кафедри  

перекладу Т. В. Чрділелі. 

 

Голова науково-методичної ради ФПГіСН, доцент         О.В. Літвінова 

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

на методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

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

денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша-англійська» освітнього ступеня «Бакалавр 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» для студентів 2 курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» укладені на належному 

науково-методичному рівні.   

Методичні вказівки мають на меті розвиток та вдосконалення у 

студентів вмінь та навичок перекладу різножанрових текстів на основі 

вивчення основних перекладацьких прийомів для адекватного відтворення 

лексичних одиниць, а також граматичних словоформ і конструкцій, 

характерних для англійської мови, а також вмінь виконувати різноманітні види 

письмового перекладу. 

Методичні вказівки містять практичні завдання, список літератури, 

необхідної для виконання цих завдань, а також основні теоретичні питання до 

заліку, які необхідно опрацювати самостійно. 

Наведені в методичних вказівках завдання спрямовані на формування у 

студентів вмінь та навичок перекладу різножанрових текстів, зважаючи на їх 

лінгво-стильові особливості. 

 

 

  

Рецензент                                                                                 О.В. Фадєєва 

    

 


