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ВСТУП 

 

Розширення міжнародного співробітництва України з іншими 

державами світу робить ще більш  важливою роль перекладу як особливого 

виду міжкультурного спілкування, виду мовного посередництва, мета якого 

максимально наблизити двомовну комунікацію до одномовної.  

Курс практики перекладу з основної іноземної мови є основним 

навчальним предметом у системі фахової підготовки бакалаврів 

спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно) – перша англійська. Формування професійної особистості 

перекладача відбувається на основі оволодіння ним професійною 

перекладацькою компетенцією, яка послуговуючись базовими 

методологічними принципами вищої школи, формується поступово в рамках 

дисциплін «Аналітичне читання та розмовний практикум», «Вступ до 

перекладознавства», «Стилістика основної іноземної мови», «Теорія 

перекладу», «Порівняльна граматика». 

В процесі вивчення навчальної дисципліни аналізуються змістовно-

інформаційна структура тексту-оригіналу в залежності від його 

функціонально-стильових особливостей, а також перекладацькі техніки, які 

забезпечують адекватне відтворення змісту тексту-оригіналу засобами мови-

перекладу та збереження комунікативно-прагматичної спрямованості. 

Мета: підготовка студентів до письмового перекладу загально-

інформаційних текстів шляхом відповідних тренувальних вправ. 

Завдання: забезпечення засвоєння базових понять перекладу, 

забезпечення подальшого розвитку навичок англійською вільного володіння 

студентами мовою та можливості виконувати адекватні переклади з 

англійської мови рідною, опанування техніками та методиками  

перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-
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стильових характеристик; виявлення закономірностей застосування лексико-

граматичних трансформацій під час фахового перекладу текстів різних 

жанрів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства;  

- методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних жанрів; 

- типові лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу; 

- основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

- основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в двосторонньому перекладі; 

вміти:  

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу;  

- 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 700 друкованих знаків за 1 академічну годину; 

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Врахування форм та синтаксичних функції Participle в 

перекладі. 

2  

2  Основні проблеми перекладу англійського Participle. 2  

3  Зміна природи словосполучення при перекладі Participle. 2  

4  Абсолютна конструкція з прийменником «with». 2  

5  Врахування полісемії компонентів при перекладі 

Participle. 

2  

6  Врахування синтаксичних функції Gerund в перекладі. 2  

7  Зміна структури речення при перекладі Gerund. 2  

8  Застосування трансформацій при перекладі конструкцій 

з Gerund. 

2  

9  Морфологічні та синтаксичні засоби вираження 

модальності  

4  

10  Модальні дієслова з різними формами інфінітиву: 

проблеми перекладу. 

4  

11  Застосування контекстуальних замін при перекладі 

засобів модальності. 

4  

12  Прагматична адаптація при перекладі модальних дієслів 2  

 Усього 30  
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2 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Практичне заняття № 1-3 

Тема. Основні граматичні трансформації при перекладі Participle. 

Врахування форм та синтаксичних функції Participle. Зміна природи 

словосполучення при перекладі Participle 

Мета: засвоїти основні концепції про перекладацькі трансформації, 

лексико-граматичні трансформації та види контексту; вивчити класифікацію 

граматичних трансформацій; опанувати практичні навички ідентифікації 

Participle в тексті оригіналі.  

Завдання до теми 

Вправа 1. Виконайте переклад тексту українською мовою, 

проаналізуйте, які види перекладацьких трансформацій було вжито для 

досягнення адекватності. 

The European Dimension in Education: a new strategy to an ancient theme 

Europe, as a joint project, is facing one of the severest challenges in its 

recent history. Actions taken so far have not been sufficient to solve the existing 

challenges reliably yet. The current situation, therefore, requires committed, 

innovative and joint solutions from all Europeans. This means that a different set 

of social policies needs to be established, proper attitudinal and cognitive tools 

have to be transmitted and a “European dimension” needs to be introduced into the 

education system. Only this can lead to true citizenship and identity beyond the 

shared economy and currency. 

Therefore, we need to find innovative joint solutions to the shared problems, 

which affect the European geopolitical context, including the members of the 

European Union (EU, 28) as well as those of the Council of Europe (COE, 47). 

This means that even though each Member State has its own viewpoints on the role 

of education in the European project, political actions need to be unified on the 

basis of the common heritage in order to support Europeanism in educational 
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policies and to place it at the core of the political and social debate of the highest 

institutions.  

Both organizations have developed an original cooperation policy on 

education for several decades. The nature of the political cooperation in education 

is generally subsidiary in the case of the EU, while voluntary and 

intergovernmental in the COE. Hereunder we propose a political strategy devoted 

to the European Dimension in Education (EDE). The aim is to involve both 

organizations (and their political, pedagogical and social agents) in educational 

issues and establish a political and pedagogical roadmap, focusing on four main 

action areas and three key elements of the EDE. Even though the concept is not 

totally new, it is quite innovative and daring. In the end, we need more education 

in order to confront the rise of radicalism, intolerance, xenophobia, euro-

scepticism, euro-phobia, and the like. 

 

Вправа 2. Проаналізуйте функцію Participle в реченні та перекладіть, 

дотримуючись норм мови-перекладу.  

1. The barking dog increased his tempo. (Steinbeck) 2. Dr. Maephal looked 

at the falling rain. (Maugham) 3. He heard the soft snow falling from a branch. 

(Hemingway) 4. A few early fallen oak-leaves strewed the terrace already. 

(Galsworthy) 5. Along the unpaved roads there were a few little houses-... 

(Steinbeck) 6. Here was a woman sitting before the fire. 7. Wherever you looked, 

there were couples strolling, bending to the flowers, greeting, moving on over the 

lawn. 8. She found herself in a wretched little low kitchen lighted by a small lamp. 

(Mansfield) 9. She was in their bedroom sitting by the window. (Cheever) 10. A 

cold wind swept the pavement, bearing a scrap of silver paper from a chocolate 

box across the lamp-light. (G. Greene) 11. He was in an ecstasy, dreaming dreams 

and reconstructing the scene just past. 12. So Martin went on into a thorough study 

of evolution, mastering the subject more and more himself and being convinced by 

the corroborative testimony of a thousand independent writers. (London) 13. Having 



 

 

11 

 

shaken himself free from his old companions and old ways of life, and having no 

new companions, nothing remained for him but to read. 14. Maria, having heard 

his groans through the thin partition, came into his room, to put hot flat-irons against 

his body and damp cloths upon his aching eyes. 15. Being unused to such 

appraisements, he did not know how to value it. 16. But she, who knew little of the 

world of men, being a woman was keenly aware of his burning eyes. 17. He halted, 

with a laugh, and turned, facing them. (London) 18. The street was full of people, 

laughing and going home. (Greene) 19. Wishing him to finish the work in time, 

Andrew decided to ask Chris to help him. (Cronin) 20. My private station being that 

of a university professor, I was naturally deeply interested in the system of 

education in England. 21. But Henry VIII being dead, nothing was done. (Leacock) 

22. He had seen Jody with his head slowly moving about. (M. Wilson) 23. After a 

first session of the Six, with the British Prime Minister waiting outside, there 

seemed no reconciling of the French and the Five. (F. News) 24. Patterson, his habit 

of politeness back in place, inquired, “Do you want to take questions as we go, Alex, 

or leave them to the end?” 25. For an instant, with Mike holding her, she felt the 

same solace and relief, as when years before she had run, a little girl, into her 

mother's arms. (Hailey) 26. The message reported, they walked on. 27. The service in 

the Chapel over, the mourners filed up again to guard the body to the tomb. 28. 

These houses, details settled, Hurstwood visited some of the advertised opportunities 

to purchase an interest in some flourishing downtown bar. 29. Coroner Heith, his 

official duties completed for the time being, found himself pondering ... how he was 

to proceed further. 30. And with that thought in mind, he now scanned more briefly, 

but none the less sharply and critically the various notes, or invitations, or love 

messages from Saundra. (Dreiser) 

 

Вправа 3. Перекладіть запропоновані речення, зважаючи на 

можливість відтворення словоформ Participle в українсько-англійському 

перекладі. 
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1. Після того, як лекція закінчилась, всі студенти пішли до читальної 

зали. 2. Оскільки настала сприятлива погода, ми заходились готуватися до 

етнографічної експедиції. 3. Бартерні операції були заборонені до кінця 

жовтня, тож сільськогосподарське виробниче об’єднання шукало інших 

шляхів роздобути потрібні нафтопродукти й запасні частини. 4. Хоч 

температура повітря була - 5°С, чимало киян купалося в Дніпрі. 5. Він заснув, 

а світло в кімнаті залишилося горіти до ранку. 6. Всі студенти групи склали 

успішно зимову сесію, причому жоден з них не отримав посередньої оцінки. 

7. Студентів було завчасно попереджено, і ніхто з них не запізнився на 

нульову пару. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте форми Participle, їх функції в реченні.  

2. Назвіть основні прийоми перекладу Participle у функції означення. 

3. У чому полягає різниця англійського Participle й українських 

дієприкметника та дієприслівника? 

4. Назвіть основні типи граматичних перекладацьких трансформацій. 

5. Назвіть причини зміни структури речення при перекладі. 

Література: [5, с. 49-63; 10, c. 269-279; 14, c. 59-77; 16, с. 125-131; 26, 

с. 23-48; 28, с. 37-50]. 

 

Практичне заняття № 4-5 

Тема. Структурно-семантичні особливості абсолютної конструкції з 

прийменником «with». Врахування полісемії компонентів при перекладі 

Participle. 

Мета: проаналізувати структурні особливості конструкцій з Participle, 

встановити та засвоїти основні прийоми перекладу абсолютних конструкцій 

англійських, опанувати основні лексико-граматичні трансформації при 

перекладі абсолютної конструкції з прийменником «with». 
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Завдання до теми 

Вправа 1. Проаналізуйте синтаксичну природу абсолютної 

конструкції, її синтагматичний зв’язок з головним реченням та зробіть 

адекватний переклад.  

1. Meanwhile Andrew, with his eyes fixed upon the glass jars before him, 

had been stumbling upon the specimens. (Cronin) 2. Her cheek pressed against the 

pillow, she gazed at him with shining eyes. (Cronin) 3. Miss Lawson stood in the 

doorway smiling rather foolishly after them, her mouth a little open. (Christie) 4. 

With her eyes fixed on that great yellow moon of a face from which these 

entrancing sounds came, Miss Matfield allowed her mind to be carried floating 

away on these changing currents of music. 5. Well, Livian, now that we’re out of 

that monkey house in there, with everybody snatching and pecking at each other, I 

can wish you a proper Happy New Year. (J. Priestley) 6. With his hand upon her 

brother’s shoulder, Louisa still stood looking at the fire. 7. “Ah”, said Mr. 

Bouderby, with his thumbs in the arms of his coat. (Dickens) 8. His thought having 

returned, he concluded that it must be some night bird or large bat. (H. Wells) 9. 

She turned towards him, her smile, a mixture of love and sadness. 10. His face in 

her hair, he whispered “Vivian, darling ...” (Hailey) 11. He sat there, with raw eyes 

glaring across the room at me. (Greene) 12. Peter looked up, his head fallen slackly 

back. (Cronin) 13. Listening to the minutes and other routine business, with his 

chin clasped on his hand, he let his eyes move from face to face. 14. She took the 

flowers in her hand and went down, her face carried high under its burden of hair. 

(Galsworthy) 15. Jane turned to look at Mrs. McGrador, who all this time remained 

silent, watching, with her pale unblinking eyes fixed at Jane’s face. (J. Aiken) 16. 

He could see the upswept wide black horns on their heads as they galloped, heads 

out; the heads not moving. (Hemingway) 17. He could see the full span of the 

ravine along the edge of town, his view of it broken by two or three Negro cabins 

which lined the edge of it. (W. Faulkner) 18. The worship of senses has often, and 
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with much justice, been decried, men feeling a natural instinct of terror about 

passions and sensations that seem stronger than themselves. (O. Wilde) 

Вправа 2. Застосуйте комплексні трансформації для адекватного 

відтворення змісту тексту, зважаючи на його лексико-граматичні 

особливості. 

Рішення про включення українсько-словацької номінації «Букові 

праліси Карпат» до переліку об’єктів Всесвітньої природної спадщини 

ухвалено 28 червня 2007 року у місті Крайстчерч (Нова Зеландія) Комітетом 

у справах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 25 червня 2011 року на засіданні 

Комітету у Парижі проголошено, що «Давні букові ліси Німеччини» занесені 

до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як розширення існуючого 

українсько-словацького об’єкта «Букові праліси Карпат». «Букові праліси 

Карпат та давні букові ліси Німеччини» – унікальна транснаціональна 

природоохоронна територія кластерного типу, яка охоплює природний ареал 

поширення лісів із бука лісового від високогір’я Українських Карпат до 

побережжя Балтійського моря на німецькому архіпелазі Рюген. 

Петриківський розпис, або «Петриківка» – українське декоративно-

орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпропетровщині в 

селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва. Побутові 

речі із візерунками в стилі петриківського розпису збереглися з XVII 

століття. Визначальними рисами розпису, що відрізняють його від інших 

подібних видів малярства (наприклад, від українського опішнянського 

розпису та від російських хохломського розпису та федоскінської 

мініатюри), є техніка виконання, візерунки, їх кольори та біле тло. 5 грудня 

2013 року Петриківський розпис було включено до Списку нематеріальної 

культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 
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Вправа 3. Зробіть до-перекладацький аналіз тексту, виділіть 

особливості англійських дієслівних конструкцій та застосуйте необхідні 

трансформації при перекладі наступного тексту 

Renewable energy sources are literally found in sunlight, in the air, deep 

underground and in our oceans. They are part of the planet’s physical structure, 

which means they are constantly being renewed by natural means. They simply 

cannot run out. These sustainable energy sources are often called “alternative 

energy” because they’re considered to be an alternative to traditional fossil fuels 

such as oil and coal. Just because an energy source is renewable doesn’t mean it’s 

100 percent environmentally safe. For instance, dams harness the power of moving 

water, but they can also harm fish and wildlife. Wind turbines use the sun’s energy 

to generate clean electricity, but there are environmental impacts from the 

manufacturing process.  

Bioenergy is a type of renewable energy derived from biomass to create heat 

and electricity or to produce liquid fuels such as ethanol and biodiesel used for 

transportation. Biomass refers to any organic matter coming from recently living 

plants or animals. Even though bioenergy generates about the same amount of 

carbon dioxide as fossil fuels, the replacement plants grown as biomass remove an 

equal amount of CO2 from the atmosphere, keeping the environmental impact 

relatively neutral.  

There are a variety of systems used to generate this type of electricity, 

ranging from directly burning biomass to capturing and using methane gas 

produced by the natural decomposition of organic material. Manufacturing 

facilities can be equipped to burn biomass directly to produce steam captured by a 

turbine to generate electricity. In some cases, this process can have a dual purpose 

by powering the facility as well as heating it.  

For example, paper mills can use wood waste to produce electricity and 

steam for heating. Farm operations can convert waste from livestock into 

electricity using small, modular systems. Towns can tap the methane gas created 

https://us.sunpower.com/blog/2017/05/15/quick-guide-renewable-energy/
https://us.sunpower.com/blog/2017/05/15/quick-guide-renewable-energy/
http://www.renewableenergyworld.com/bioenergy/tech.html
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by the anaerobic digestion of organic waste in landfills and use it as fuel for 

generating electricity. 

 

Контрольні питання 

1. Окресліть основні типологічні ознаки англійських абсолютних 

конструкцій. 

2. Обґрунтуйте заміну прийменника «with» українськими сполучниками в 

процесі перекладу. 

3. Назвіть основні прийоми перекладу англійських абсолютних конструкцій 

українською мовою. 

4. Які передумови застосування лексичних, граматичних та комплексних 

трансформацій в процесі перекладу? 

Література: [6, с. 145-166; 11, с. 280-291; 12, с. 143-169; 14, с. 59-71; 

16, с. 123-131]. 

 

Практичне заняття № 6-8 

Тема. Врахування синтаксичних функції Gerund в перекладі. Види 

трансформацій при перекладі конструкцій з Gerund, зміна структури речення. 

Мета: засвоїти поняття Gerund та конструкцій з Gerund, їх типологічні 

риси та форми предикативних конструкцій, опанувати шляхи їх відтворення 

при перекладі з урахуванням синтаксичної функції та полісемії компонентів. 

Завдання до теми 

Вправа 1. Визначити синтаксичну функцію Gerund та перекладіть 

подані речення 

1. I did this by loosening all tile planks, by cutting the sinews, and heating 

the pitch that bound them together. (S. O’Dell) 2. Finally, after having abandoned 

so many, he decided that he must act or return defeated. (Dreiser) 3. An 11-year 

girl died after being savaged by two Rottweiler dogs which she had taken for a 

walk. (The Guardian) 4. After taking off her stage make-up Julia had not done 
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anything. (Maugham) 5. Mr. Bumble’s conduct on being left to himself was rather 

inexplicable. (Dickens) 6. After a long period of writing, editing and patching up, 

we agreed on a final draft. (Snow) 7. In five minutes they were at the Northern 

Light building, and without being kept too long they were shown up to Page’s 

office. 8. Page left for Manchester without telling Malcomb about it. 9. In uttering 

those words, he was conscious of a girl coming down from the common just above 

them. 10. The day was spent in preparing and writing the articles to the new issue. 

(Cronin) 11. Upon reaching the park he waited and waited and Daisy did not come. 

(Fitzgerald) 12. After being expelled he became a reporter to Gas World. (J. 

Osborne) 13. Broken edges on lawns can be fixed by removing a square of turf and 

replacing it in the reverse position. (The Guardian) 14. He always ended up by 

sending her his best love and signing himself “hers very affectionately” 15. And he 

felt that he should more profoundly spend his evenings ... by going to outlying 

theatres and trying to find talent. (Wilde) 16. They started by breaking a cup. (J. K. 

Jerome) 17. Before following her in her round of seeking, let us look at the sphere 

in which her future was to lie. (Dreiser) 18. After the summer, after being friends 

with Won-a-nee and her young, I never killed another otter. (S.O’Dell) 19. When 

the two men had gone, she looked through the photographs again before putting 

them back. 20. She consoled herself by thinking that he loved her as much as he 

was capable of loving. (Yalsworthy) 21. I don’t suppose you feel much like talking 

about it now. (T. Williams) 

 

Вправа 2. Перекладіть текст, враховуючи лексико-граматичні 

особливості оригіналу та необхідність застосування трансформацій. 

Global Financial Forum 

The Global Financial Forum 2019 will gather key financial services 

stakeholders including senior regulators and policy makers, economists, and 

leaders from global and regional banks, asset and wealth management firms, 

private equity, FinTech and more. They will discuss next steps to build on the 
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opportunities opening up in the Middle East, Africa and South Asia, and the 

potential emerging from China’s Belt and Road initiative. The speakers will 

highlight the major growth sectors that are rich with possibility, and strategies on 

how to reposition, not only to leverage Dubai’s gateway location, but to also adapt 

to new competitors, regulations and technological developments. 

Why attend: 

- Expert analysis from global economists on the macro and geo-economic 

outlook; 

- Strategic insights from leaders in the world of finance, investment, fund 

management and more on how they are evolving their business models against a 

background of new technologies, competition and regulation 

- Debate and discussion on how to harness Dubai’s growing role as a strategic 

centre for China, India and other high potential emerging economies 

- Unrivalled networking with decision makers from across the financial 

ecosystem 

The Global Financial Forum will be chaired by distinguished FT journalists. 

The programme will feature keynote contributions, onstage interviews and 

insightful panels with senior regulators and policy makers, CEO, CIOs, 

Economists and sector heads from major international and regional banks, asset 

and wealth management firms, private equity funds, FinTech, advisory firms and 

more. The Dubai International Financial Centre (DIFC) is one of the world’s top 

financial centres, and the leading financial hub for the Middle East, Africa and 

South Asia. The Centre provides a world-class platform connecting the region’s 

markets with the economies of Europe, Asia and the Americas and facilitates 

growth in South-South trade and investment. An onshore, international financial 

centre, DIFC offers a stable, mature and secure base for financial institutions to 

develop their wholesale businesses. 
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Контрольні питання 

1. Які синтаксичні функції може виконувати герундій в англійській мові? 

2. Проаналізуйте основні синтаксичні трансформації при перекладі 

англійського герундія. 

3. Чи існує можливість застосування дослівного перекладу при перекладі 

герундія.  

4. Які граматичні зміни можливі при перекладі англійського герундія та 

герундіальних комплексів? 

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

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

 

Практичне заняття № 9-10 

Тема. Засоби вираження модальності в мовах оригіналу та перекладу. 

Модальні дієслова англійської мови з різними формами інфінітиву: проблеми 

перекладу. 

Мета: засвоїти поняття модальності, її морфологічні та синтаксичні 

засоби вираження, роль складеного модального присудку в структурі 

англійського речення, опанувати граматичні основи перекладу та навички 

зміни структури речення при перекладі з врахуванням лексико-граматичних 

особливостей контексту та функції модальних засобів. 

Завдання до теми 

Вправа 1. Перекладіть речення, звертаючи увагу на семантико-

граматичні особливості засобів модальності. 

1. Accidents can happen to anybody, darling. You mustn’t blame yourself. (S. 

Sheldon) 2. To succeed one must do something – one must associate, at least seem 

to associate with those who were foremost in the world of appearences. (Dreiser) 3. 

They must have local public support, because citizens vote directly on how much 

they want to pay for school taxes. (D. K. Stevenson) 4. That may not have occured 

to you that it would be rather a shock to a girl to find out that her husband had lived 
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for ten years with another girl and had three children. (Hemingway) 5. An articled 

clerk must pass the necessary examinations held by the Law Society. (I. Tenson) 6. 

There’s one thing that might work, might give us a better pointer. That’s X-ray. If 

there’s a tumor, X-ray might show it. 7. Thus, you can keep rubbing the wounds of 

the day a little sorer even while he is on his knees... (C.S. Lewis) 8. There are lots of 

fellows who would be delighted to have your chance, I can tell you. (Dreiser) 9. 

They were to be seen upon the principal streets of Kansas City flitting to and fro 

like flies. 10. He was to be held back by any suggestion which his mother could now 

make. 11. She could give him seventy five dollars cash in hand, the other forty to be 

paid in one week's time. 12. Anything is to be as carefully concealed as possible. 

 

Вправа 2. Перекладіть фрагменти хартії ООН, зважаючи на особливість 

вживання модальності в тексті оригіналу. 

Competence of the Court 

Article 32. 

1. Each member of the Court shall receive an annual salary. 2. The President shall 

receive a special annual allowance. 3. The Vice-President shall receive a special 

allowance for every day on which he acts as President. 4. The salary of the 

Registrar shall be fixed by the General Assembly on the proposal of the Court. 5. 

The official languages of the Court shall be French and English. 

Article 34.  

1. Only states may be parties in cases before the Court. 

Article 15. 

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports 

from the Security Council; these reports shall include an account of the measures 

that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace 

and security. 2. The General Assembly shall receive and consider reports from the 

other organs of the United Nations. 

Article 16.  



 

 

21 

 

The General Assembly shall perform such functions with respect to the 

international trusteeship system as are assigned to it in Chapters XII and XIII, 

including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as 

strategic. 

Article 17.  

1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the 

Organization. 2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members 

as apportioned by the General Assembly. 3. The General Assembly shall consider 

and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies 

referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such 

specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies 

concerned. 

 

Вправа 3. Перекладіть речення англійською мовою, зважаючи на 

можливість використання різнопланових форм модальності 

1. Пора було б уже покінчити з балачками про розподіл земель 

колишніх колгоспів і радгоспів і розпочати їх справжню приватизацію. 2. 

Студент побоювався, щоб не наробити помилок при перекладі речень з 

умовним способом. 3. Він напевне не запізнився б, якби сів на автобус 

«Автосвіту», а не на тролейбус. 4. Хотілося б сподіватися, що в новому 

тисячолітті людство уникне спустошливих воєн і руйнацій матеріальних 

цінностей, як це було в двадцятому сторіччі. 5. Що б ви відповіли на таке 

несподіване запитання допитливого читача? 6. Не хотілося б про це думати, 

але доводиться за таких обставин. 7. О, як би мені хотілося ще раз побувати 

на такій виставці творів справді великих майстрів образотворчого мистецтва. 

8. Що не кажіть, а такий медичний препарат зробив би справжній переворот 

у лікуванні алкогольної та тютюнової залежності. 9. Хай вам Бог допомагає у 

вашій нелегкій і дуже потрібній для виховання патріотизму нашої молоді 

праці. 10. Хто б міг подумати, що з цього колись звичайного на перший 
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погляд хлопчини стане колись великий спортсмен. 11. Хотілося б вам коли-

небудь провести свої зимові канікули у засніжених Карпатах і зустрітися з 

ровесниками тамтешніх місць? Чому б вам не подумати про таку романтичну 

подорож уже зараз? 12. Якби не дощ, зараз на Дніпрових пагорбах було б 

набагато більше киян і гостей. 13. Бути б мені знову з вами на тій пречудовій 

найвищій горі українських Карпат. А вам хіба не хотілося б ще й ще раз 

походити влітку карпатськими плаями і подихати цілющим повітрям 

смерекових гір і квіткових полонин. 14. От якби ми зібралися і всі разом 

поїхали на екскурсію по історичних місцях Лівобережної України. 15. Якби 

тії не тиночки та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази (Народна 

пісня). 16. Аби ми були те знали, ми б ніколи не вирушили були з дому без 

парасольок чи дощовиків. 17. Хай супроводжують наших атлетів тільки удачі 

на всіх олімпійських змаганнях у новому тисячолітті. 18. Скласти б успішно 

іспити і попрацювати добре фізично влітку. 19. Був би я на вашому місці, я б, 

звичайно, з радістю погодився їхати перекладачем з делегацією до Рима. 20. 

Пора б уже зважити всі «за» і «проти». 

 

Вправа 4. Застосуйте відповідні лексико-граматичні трансформації при 

перекладі тексту. 

Until just over a century ago, the idea that a company could be a criminal 

was alien to American law. The prevailing assumption was, as Edward Thurlow, 

an 18th-century Lord Chancellor of England, had put it, that corporations had 

neither bodies to be punished nor souls to be condemned, and thus were incapable 

of being “guilty”. But a case against a railway in 1909, for disobeying price 

controls, established the principle that companies were responsible for their 

employees’ actions, and America now has several hundred thousand rules that 

carry some form of criminal penalty. Meanwhile, ever since the 1960s, civil “class-

action suits” have taught managers the wisdom of seeking rapid, discreet 

settlements to avoid long, expensive and embarrassing trials. 
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The drawbacks of America’s civil tort system are well known. What is new 

is the way that regulators and prosecutors are in effect conducting closed-door 

trials. For all the talk of public-spiritedness, the agencies that pocket the fines have 

become profit centres: Rhode Island’s bureaucrats have been on a spending spree 

courtesy of a $500m payout by Google, while New York’s governor and attorney-

general have squabbled over a $613m settlement from JPMorgan. And their power 

far exceeds that of trial lawyers. Not only are regulators in effect judge and jury as 

well as plaintiff in the cases they bring; they can also use the threat of the criminal 

law. 

Financial firms rarely survive being indicted on criminal charges. Few want 

to go the way of Drexel Burnham Lambert or E.F. Hutton. For their managers, the 

threat of personal criminal charges is career-ending ruin. Unsurprisingly, it is 

easier to empty their shareholders’ wallets. To anyone who asks, “Surely these big 

firms wouldn’t pay out if they knew they were innocent?”, the answer is: oddly 

enough, they might. Perhaps the most destructive part of it all is the secrecy and 

opacity. The public never finds out the full facts of the case, nor discovers which 

specific people – with souls and bodies – were to blame. Since the cases never go 

to court, precedent is not established, so it is unclear what exactly is illegal. That 

enables future shakedowns, but hurts the rule of law and imposes enormous costs. 

Nor is it clear how the regulatory booty is being carved up. Andrew Cuomo, the 

governor of New York, who is up for re-election, reportedly intervened to increase 

the state coffers’ share of BNP’s settlement by $1 billion, threatening to wield his 

powers to withdraw the French bank’s license to operate on Wall Street. Why a 

state government should get any share at all of a French firm’s fine for defying the 

federal government’s foreign policy is not clear. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте типологічні риси модальності та способи її вираження в 

мовах оригіналу та перекладу. 
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2. Проаналізуйте можливий вплив контексту на адекватне декодування 

модальних дієслів. 

3. Як форма інфінітиву може змінювати відтінок модального значення в 

англійській мові? 

4. Які інваріантні синтаксичні трансформації можливі при перекладі 

англійських модальних присудків? 

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

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

 

Практичне заняття № 11-12 

Тема. Застосування контекстуальних замін при перекладі засобів 

модальності. Прагматична адаптація при перекладі модальних дієслів. 

Мета: засвоїти поняття комплексних лексико-граматичних 

трансформацій, їх контекстуально обумовлений вибір, опанувати явище 

прагматичної адаптації в перекладі та передумови її застосування при 

відтворенні відтінків модальності тексту-оригіналу.  

Завдання до теми 

Вправа 1. Перекладіть речення, застосовуючи необхідні лексико-

граматичні трансформації задля збереження відтінку модального значення 

тексту-оригіналу. 

1. I wish it hadn’t happened. Oh, I wish it hadn’t happened. 2. “If you rested, 

I would go,” I urged him. (Hemingway) 3. I think I’d better ring off. 4. And with 

time on my side I would look back on the day without bitterness. 5. “On your way, 

bums,” the policeman said, prodding us with his billy. (Caldwell) 6. “You go up to 

bed,” I said, “You are sick”. 7. “Don’t think,” I said, “Just take it easy.” 8. “Let’s 

not have any ordering, nor any silliness, Francis,” Margot said.9. “Behave yourself. 

Oh, shut up,” Macober almost shouted. 10. “Let’s go to the car,” said Macober. 

“Let’s all have a drink. Come along.” 11. You ought to take some broth to keep 

your strength up. 12. It would have been natural for him to go to sleep. 13. I’d 
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rather stay awake. (Hemingway) 14. Well, he says himself, he wouldn’t have white 

servants. 15. “I guess maybe I’d better (shake hands)”, she said. “I wouldn’t for the 

world have him think I had any feeling” (here упередженість). 16. I think, I’d 

better shake hands, just the way I would with anybody else. (D. Parker) 17. The 

girls wouldn’t have thought so much of him if they’d seen him then. 18. If he 

couldn’t get something to do he’d have to commit suicide. 19. The swim shouldn’t 

take you much over an hour and a quarter. (Maugham) 20. “We’d better be getting 

back,” one of the girls said. 21. “Richard should stay here and I should go up 

North,” Frank said. (M. Spark) 

 

Вправа 2. Перекладіть текст англійською мовою, зважаючи на 

можливість використання різнопланових форм модальності. 

РОЗДІЛ II КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Стаття 21: Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і 

свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22: Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 

не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. 

Стаття 23: Кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, 

та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 

всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24: Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими 
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ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді 

за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, 

встановлення пенсійних пільг; створення умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 25: Громадянин України не може бути позбавлений 

громадянства і права змінити громадянство. 

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або 

виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм 

громадянам, які перебувають за її межами. 

 

Вправа 3. Зробіть до-перекладацький аналіз тексту, що сприятиме 

застосуванню відповідних лексико-граматичних трансформацій при 

перекладі. 

Don’t bank on the banks  

(Small businesses seek alternatives as banks leave them in the lurch) 

Of the 54 firms to have listed on Borsa Italiana’s secondary market for 

smaller firms, 18 have done so this year. The most unusual was Blue Note Milano, 

a jazz club, pictured above, which last month sold 40% of its shares for €1.4m 

($1.9m). In Europe, small and medium-sized enterprises (SMEs) usually ask 

banks, not markets, for money. But new bank lending to small firms in the euro 

area plummeted 35% between 2008 and 2013 to €649 billion. It fell sharply in 

Britain too. This matters, and not only to small businesses’ owners and employees. 

Small firms are the lifeblood of Europe’s economy. Around 99% of all non-

financial companies in the European Union are SMEs, that is, firms with fewer 

than 250 employees and less than €50m in annual turnover. They account for 58% 
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of value added and 66% of jobs. They are more reliant than big firms on domestic 

demand and bank lending, and have suffered acutely as both have shrivelled during 

the euro crisis. No wonder the euro zone’s economy is stagnant. As Nir Klein of 

the IMF points out in a recent paper, there is a link between the trouble some 

European countries have had escaping from recession and the prevalence of SMEs 

in their economies. 

Signs are that bank lending may at last be stabilising. In June the volume of 

new euro-area bank loans of €1m or less (the best proxy for lending to small firms) 

was flat compared with the same month a year earlier, and it ticked up in Spain, as 

it had done earlier in Britain. In the three months to June, lending standards eased 

for all corporate borrowers, including small firms, for the first time since 2007, 

says the European Central Bank (ECB). Surveys suggest that SME owners are 

worrying a bit less about access to finance. But differences are stark. Bigger SMEs 

have fewer problems than smaller ones. Firms that are part of a supply chain 

borrow more easily than those that are not. Germany’s SMEs have been doing 

quite well, although its economy is now faltering. In France interest rates for good-

sized SMEs are low and there is plenty of public-sector support. Small firms in 

peripheral countries such as Spain remain unhappy about the cost of loans which, 

some admit, may be a little easier to get these days. If Europe’s economy ever 

picks up speed, more SMEs will generate their own resources. But they will also 

want more external finance to grow, not just survive. Europe’s banks, laden with 

bad debts and forced by new prudential rules to hold more capital against corporate 

loans, will remain leery of fiddly, risky loans to SMEs. 

Small firms’ woes have not escaped detection. National governments and the 

EU have come up with one initiative after another to help them. Most seek to lure 

banks to lend more, through guarantees or cheap funding. That is helpful, but may 

not prompt banks to lend as much as expected. Many banks say it is not cheap 

funding they lack but the capital to back the loans they make with it. Undeterred, 

the ECB plans to make another €400 billion available to them from September. 
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Money is also being poured directly into SMEs by public-sector banks and funds. 

SMEs are nudged towards raising money from non-bank sources through tax 

breaks and help with listing costs. To make it easier for potential backers, 

governments are beginning to regulate crowdfunding platforms and central banks 

to ponder the Banque de France’s credit register, which lets lenders assess the 

creditworthiness of thousands of firms great and small. The ECB is building a 

cross-border databank for the same purpose. On this newly fertile soil a thousand 

private-sector flowers are blooming. Stock exchanges are urging SMEs to issue 

equity and debt. There has also been a proliferation of new business-angel 

networks, venture capitalists, private-debt funds and crowd funding platforms of 

increasing scale and variety. Small firms that can are tapping them. 

Viadeo, an online professional network, listed in July in Paris, one of a 

bumper crop of SMEs welcomed this year by Euronext, the operator of five 

European stock exchanges. BlaBlaCar, a French firm that makes a popular car-

sharing app, raised €100m in venture funding in July. The same month a group of 

small Italian water utilities pooled debt they had issued to create a security to be 

sold to big financial institutions. In Britain, some SMEs are offering “mini-

bonds”– in effect, lumping together lots of small, unsecured loans from retail 

investors. At the humbler end of the spectrum, Ant Tomlinson borrowed enough 

through a crowd funding platform to finish a new office for his British web-design 

firm. In Italy a maker of 3D printers went the same route. 

The question is whether such alternatives – and there are many more – can 

ever achieve the scale to replace the share of conventional bank lending that may 

be gone for good. They constituted perhaps 10-15% of small firms’ external 

financing in 2013, reckons John Ott of Bain & Company, a consulting firm. For 

many, these are avenues to be encouraged but not relied on, and open mainly to 

bigger or higher-growth SMEs. The real task is finding ways to spur the bank 

lending that the smallest businesses prefer. 
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Insurance firms provide one option. They take in more than €1 trillion in 

premiums each year. Much of that is invested in government bonds, but insurers 

are attracted to the higher returns and greater diversification that SME lending 

offers. As with the banks, new rules will force them to hold more capital than 

before against corporate loans. But the biggest obstacle is the fiddly and expensive 

business of finding would-be borrowers and assessing their finances. Insurers 

would rather rely on banks’ expertise for this. Some insurers are buying SME loans 

off banks or helping to finance them. Others would like to buy tradable securities 

backed by pools of loans issued by banks. Spinning off a chunk of their assets in 

this way would let banks clear space on their balance-sheets for new lending. But 

securitisation is associated by regulators with the financial meltdown in 2008, even 

though the SME-backed version in Europe performed well. Under proposed new 

rules, banks or insurers that buy such securities must hold more capital against 

them than they would against other long-term loans. Unless the rules change, 

securitised SME loans may struggle to be both lucrative enough for insurers to 

covet and cheap enough for small firms to afford. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте морфологічні та синтаксичні засоби вираження 

модальності в мовах оригіналу та перекладу. 

2. Лексичні засоби модальності англійської мови: проблеми перекладу. 

3. Застосування прагматичної адаптації при перекладі засобів модальності. 

4. Проаналізуйте можливий вплив стильових особливостей тексту на 

адекватне декодування засобів модальності. 

5. Які інваріантні трансформації можливі при перекладі модальних слів та 

дієслів? 

 

Література: [3, c. 61–67; 5, c. 146–159; 6, с. 162–173; 11, с. 334–356; 12, 

с. 99–116; 16, с. 248–296]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Одиниці перекладу, їх семантичні та граматичні особливості. 

2. Аломорфні структурні елементи англійського речення: перекладацький 

аспект. 

3. Види граматичних трансформацій у перекладі. 

4. Морфологічні та синтаксичні трансформації. Комплексні трансформації 

при перекладі. 

5. Передумови зміни структури речення в англо-українському перекладі. 

6. Поняття перекладацького еквіваленту. Роль контексту при перекладі. 

7. Поняття граматичної форми та синтаксичної конструкції при перекладі. 

8. Інваріантні синтаксичні трансформації при перекладі англійських вербідів. 

9. Особливості до-перекладацького аналізу форм Participle та Gerund. 

10. Лексико-граматичні трансформації при перекладі Participle І та ІІ. 

11. Вплив контексту на варіант перекладу форм Participle та Gerund. 

12. Врахування полісемії компонентів при перекладі конструкцій з Participle 

13. Заміна частин мови при перекладі англійських вербідів. 

14. Передумови зміни структури речення при перекладі Gerund. 

15. Переклад власних імен атрибутивних словосполученнях: калькування 

транскрибування, транслітерація. 

16. Контекстуальні заміни при перекладі. Переклад абсолютної конструкції з 

прийменником «with». 

17. Інваріантні синтаксичні трансформації при перекладі Participle та Gerund 

комплексів. 

18. Морфологічні та синтаксичні засоби вираження модальності в мовах 

оригіналу та перекладу. 

19. Ускладнені модальні присудки англійської мови: проблеми перекладу. 

20. Застосування контекстуальних замін при перекладі засобів модальності. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Весняний семестр – залік. Форма проведення контролю – усна 

№ Вид роботи Кількість 

балів 

Максимум балів за 

1 

Разом 

Поточний контроль: 

1 Робота на заняттях (активність) 
30 2 30 

2 Робочий конспект 
20  10 

3 Модульна контрольна робота 
40 20 40 

3 Відвідування  
10 0,6 10 

Разом: 100 

Підсумковий контроль: залік 10 
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № __  

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук  

                                                                                  

                                                                                      від ___ ________ 2019 року 

          Присутні: всі члени методичної комісії 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок 

щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

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

денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія»  

за освітньо-професійною програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша-англійська» Частина 2 

СЛУХАЛИ: секретаря науково-методичної ради факультету права, 

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

методичних вказівок щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови»  для студентів 

ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська» Частина 2, укладені старшим викладачем 

кафедри перекладу Кожемяченко Н. В. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

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

спеціальності 035 Філологія» за освітньо-професійною програмою 

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

Частина 2, укладені старшим викладачем кафедри перекладу Кожемяченко 

Н. В. 

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 виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

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

денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська» Частина 2 

 

Навчальний курс «Практика перекладу з основної іноземної  мови» 

входить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін зі 

спеціальності 035 Філологія. Вивчення цієї дисципліни складається з 

практичних аудиторних занять та самостійної роботи. Однією з форм 

останньої є виконання курсової роботи за обраною темою. 

Основна мета вправ, які входять до складу методичних вказівок щодо 

практичних занять  організувати роботу студентів у процесі вивчення курсу 

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

із запитань до практичних занять та вправ для закріплення теоретичного 

матеріалу; 

Вправи рекомендовано виконувати для закріплення навичок отриманих 

на заняттях з практики перекладу. 

Методичні рекомендації укладені на належному навчально-методичному 

рівні і можуть бути рекомендовані до друку 

 

 

 

 

 

Рецензент                                             доц. Чрділелі Т. В. 
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Витяг  з  протоколу  № 9 

 

                                                         Засідання  кафедри  перекладу 

 

                                                                              від 16 квітня 2019 р.                                                                         

                                                                              Присутні: викладачі кафедри   

 

 

СЛУХАЛИ: старшого викладача кафедри перекладу Кожемяченко Н. 

В. щодо підготовки до видання методичних вказівок щодо виконання 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної 

іноземної мови»  для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 035 Філологія» за освітньо-професійною програмою 

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

Частина 2 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

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

спеціальності 035 Філологія» за освітньо-професійною програмою 

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

Частина 2 

 

 

 

Зав. кафедри перекладу      доц. Т. В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри       Ю. М. Шульженко 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови»  для студентів 

ІІІ курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська» Частина 2 

 

 

 

Укладач  старш. викл. Н. В. Кожемяченко  

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

Безкоштовно. 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ 
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


