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ВСТУП 

 

Курс «Практика перекладу з основної іноземної мови» є одним із 

практичних курсів, що закладають основи навичок розуміння мовних явищ 

англійської та української мов та двостороннього перекладу текстів цієї 

мовної пари. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

основної іноземної мови» є підготовка спеціалістів, що володіють знаннями, 

вміннями й навичками в галузі письмового й усного перекладу з англійської 

мови на рідну і з рідної мови на англійську в обсязі, який є необхідним для 

виконання наступних завдань: 

– здійснювати письмовий переклад з англійської мови на рідну і з рідної 

на англійську політичних, соціально-економічних, науково-популярних, 

технічних і ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних 

документів міжнародного дипломатичного характеру; 

– послідовно перекладати усно на слух виступи і бесіди з англійської 

мови на рідну і з рідної на англійську; 

– редагувати переклади рідною мовою матеріали вищевказаних типів; 

– редагувати й реферувати англійські тексти; 

– здійснювати самостійне наукове дослідження за обраною темою. 

 

Види практичної роботи: 

1. Виконання професійного двостороннього перекладу текстів різних 

стилів і жанрів з урахуванням їх комунікативної мети і лінгвістичних 

особливостей. 

2. Здійснення адекватного реферованого й анотованого перекладів з 

англійської мови на українську і з української на англійську. 

Забезпечення якісного редагування перекладів текстів різних стилів і 

жанрів у межах англо-української мовної пари з урахуванням сучасних 

тенденцій перекладознавчої діяльності. 



У результаті вивчення предмету студент повинен 

 

знати: 

‒ англійську й рідну мови в обсязі, що дозволяє спонтанно спілкуватися з 

дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних і граматичних норм в 

різних ситуаціях; 

‒ усі перекладацькі прийоми й засоби перекладу з англійської на рідну мову; 

‒ культурологічні, соціолінгвістичні, політичні й економічні особливості 

англомовних країн та рідної країни; 

‒ основи побудови текстів різних функціональних стилів і жанрів; 

 

вміти: 

‒ вільно й грамотно спілкуватися англійською й рідною мовами з дотриманням 

усіх мовних норм; 

‒ робити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз суспільно-

політичних, публіцистичних, художніх, науково-технічних, ділових та 

інформаційних текстів; 

‒ виконувати адекватний переклад з англійської мови на рідну та з рідної на 

англійську суспільно-політичних, публіцистичних, художніх, науково-

технічних, ділових та інформаційних текстів; 

‒ виконувати редакторську правку машинних перекладів текстів різних 

функціональних стилів; 

‒  реферувати й анотувати наукові та технічні літературні тексти з адекватним 

перекладом відповідної тематиці термінології; 

‒ робити послідовний усний та письмовий переклад під час міжмовного 

контакту представників різних культур з використанням власних 

перекладацьких нотаток. 

 

Система забезпечення практичної роботи студентів з вивчення 

навчальної дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови» 

включає наукову літературу, зазначену в списку даних методичних вказівок, 



а також будь-яку іншу, що стосується організації перекладознавчих 

досліджень і практичної перекладацької діяльності. Крім того, студенти 

повинні самостійно підбирати англомовні тексти різних функціональних 

стилів для опрацювання, користуючись фондами бібліотеки КНУ ім. 

Михайла Остроградського та інших бібліотек, даними Інтернет-мережі та 

відеоматеріалами україно- й англомовних телепрограм. 

  



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма навчання 

К-сть год. 

практ. занять 

К-сть год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 Проблеми адекватності та буквальності 

перекладу. Переклад загальноінформаційних 

текстів політичної тематики 

 

4 

 

4 

2 Лексичні особливості публіцистичних текстів 

та основні лексичні трансформації при 

перекладі. Письмовий фразовий та абзацно-

фразовий переклад публіцистичних текстів 

4 6 

3 Основні прийоми перекладу англійських 

атрибутивних словосполучень. Особливості 

перекладу текстів економічної тематики 

4 4 

4 Розвиток навичок двостороннього перекладу. 

Письмовий та усно-письмовий переклад 

8 6 

5 Збереження відтінку модальності при 

перекладі текстів банківської тематики 

4 4 

6 Розвиток перекладацької пам’яті. Усно-

письмовий переклад відеоновин 

6 4 

7 Збереження комунікативної цінності 

повідомлення в процесі перекладу 

4 4 

8 Особливості реферування загально-

інформативних текстів 

6 4 

9 Розвиток навичок редагування текстів 

тематики «Ринок праці» 

4 4 



1 2 3 4 

10 Вмотивованість створення контекстуальних 

замін при послідовному та двосторонньому 

перекладі. Основні граматичні трансформації 

при перекладі 

2 6 

11 Основні граматичні трансформації при 

перекладі на українську мову економічних 

текстів 

2 4 

12 Підсумкова письмова контрольна робота 2  

13 1. Переклад 10 тис. знаків публіцистичних 

текстів наступної тематики: 

1) внутрішня політика України; 

2) міжнародна, зовнішня політика; 

3) різнопланові тексти економічної 

тематики; 

4) культурне життя; 

5) спорт, міжнародні змагання. 

2. Вивчення міні-словника основних 

термінологічних словосполучень опрацьованих 

текстів. 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 Усього годин за VII семестр 50 100 

 

  



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Проблеми адекватності та буквальності перекладу. Переклад 

загальноінформаційних текстів політичної тематики 

Мета: засвоїти поняття контексту, фонової інформації та фонових знань, 

прецизійної та базисної інформації, а також їх впливу на адекватність 

виконуваного перекладу. 

Короткі теоретичні відомості: 

Головною метою будь-якого перекладу є досягнення адекватності. 

Адекватність – це вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повна 

функціонально-стилістична відповідність йому. Адекватність – це 

співвідношення вихідного та кінцевого текстів, при якому враховується мета 

перекладу. Переклад тексту можна вважати адекватним, якщо хоча б одна з 

двох умов збережена: правильно перекладені усі терміни та їх сполучення; 

переклад є зрозумілим для спеціаліста і в нього немає до перекладача ніяких 

питань і зауважень. 

Адекватний переклад – відтворення єдності змісту і форми оригіналу 

засобами іншої мови. Він враховує і змістову, і прагматичну еквівалентність, 

не порушуючи при цьому ніяких норм, є точним і без усіляких 

неприпустимих перекручень.  

З поняттям адекватності тісно пов’язане поняття еквівалентності. 

Еквівалентність означає відношення між вихідним та кінцевим текстами, які 

виконують аналогічні комунікативні функції в різних культурах. Відомий 

лінгвіст Г. Мірам наводить загальноприйняту класифікацію типів 

еквівалентності: синтаксичну, семантичну (компонентна і денотативна) та 

прагматичну еквівалентність. Еквівалентність виступає в якості основи 

комунікативної рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом. Під 

поняттям еквівалентності перекладу розуміють передачу в перекладі змісту 

оригіналу, який розглядається як сукупність інформації, яка міститься в 



тексті, включаючи емотивні, стилістичні, образні, естетичні функції мовних 

одиниць. Таким чином, еквівалентність – поняття ширше, ніж «точність 

перекладу», під яким зазвичай розуміють лише збереження «предметно – 

логічного змісту» оригіналу. Іншими словами, норма еквівалентності означає 

вимогу максимальної орієнтованості на оригінал. 

Фонові знання – це соціокультурно маркована інформація. В.Федоров 

розглядає їх як соціокультурні відомості, що відображають реальний 

комунікативний фон певного народу або картину життя певної країни. На 

його думку, поширення фонових знань відбувається саме через переклад, 

який вимагає знання певної соціокультурної інформації, що дозволяє 

зрозуміти глибинний зміст оригіналу і перекласти його без смислових втрат 

та помилок. В.С. Виноградов віддавав перевагу терміну „фонова 

інформація”, до змісту якого він включав національний тезаурус, а також 

фонові знання, які входили до поняття „фонова інформація” як частка до 

цілого. 

Інакше кажучи, фонові знання –це сукупність даних та відомостей про 

специфіку країни, мова якої вивчається, її національну культуру, менталітет 

народу, національні особливості вербальної та невербальної поведінки тощо. 

Отже, у цій концепції до фонових знань віднесені базові поняття, які 

допомагають адекватно орієнтуватися у соціокультурному контексті певної 

комунікативної ситуації, правильно інтерпретувати та перекладати зміст 

мовленнєвої та немовленнєвої поведінки представників двох культур. 

За визначенням Р. Міньяр-Белоручева, прецизійна інформація, ‒ це 

загальновживані, однозначні і точні у вживанні одиниці мови, що не 

викликають конкретних асоціацій і вельми складні для 

запам'ятовування. Саме прецизійна інформація є головною інформацією, 

яка вимагає особливої уваги і абсолютно адекватної передачі. Її 

перекручення може призводити до небажаних наслідків. Її можна 

розділити на: а) буквену: імена, географічні назви, назви організацій, 



фірм, корпорацій, місяців і днів тижня, brand names і пр. б) цифрову: 

числівники, дати і т. ін. 

Існує також поняття базисної інформації. На відміну від прецизійної, 

яку знати повністю практично неможливо, адже вона відноситься до 

конкретного тексту, базисна інформація – це інформація 

загальновідома. Якщо прецизійна інформація є новою для перекладача і 

становить певні труднощі передачі, то базисна – навпаки, є опорою і 

допомагає перекладачеві. 

 

Завдання до теми 

Прочитайте і виконайте переклад запропонованого фрагменту 

англомовного тексту. Проаналізуйте його з точки зору наявності базисної та 

прецизійної інформації. Вкажіть, які фонові знання допомогли у перекладі. 

З’ясуйте, що саме у тексті становило проблему і що вплинуло на вибір 

перекладацького рішення. 

 

A New Civil Rights Movement Is a Foreign Policy Win 

This Is What Democracy Looks Like 

By Chris Murphy, June 12, 2020 

 

Just as the world today is consumed with images of American law 

enforcement officers pepper-spraying peaceful protesters in front of the White 

House and pushing old men onto the sidewalk, so was the world transfixed by 

similar scenes during the civil rights movement of the 1950s and 1960s. And just 

as many Americans today surmise that the eruption of these civil rights protests 

and President Donald Trump’s scornful and often brutal response to them have 

accelerated the descent of the United States’ reputation around the world, so, too, 

did those who lived through the events of the country’s first civil rights movement. 

Watching the 101st Airborne called in to forcibly integrate Little Rock Central 

High School in 1957, the famed columnist Walter Lippmann wrote: “The work of 

https://www.foreignaffairs.com/author


the American propagandist is not at present a happy one. [Segregation] mocks us 

and haunts us whenever we become eloquent and indignant in the United Nations. 

The caste system in this country, particularly when as in Little Rock it is 

maintained by troops, is an enormous, indeed an almost insuperable, obstacle to 

our leadership in the cause of freedom and human equality.” 

These days, of course, the world didn’t really need any new reasons to feel 

queasy about the United States. President Trump’s attacks on traditional allies, 

disinterest in human rights and democracy promotion, and generally boorish 

behavior have already put the country’s global reputation on a path of steady 

decline. Last year, the Pew Research Center reported that in many parts of the 

globe, approval of the United States was at an all-time low. The Trump 

administration’s bungled response to the COVID-19 pandemic, which has left over 

110,000 Americans dead, surely did not reverse this trend. 

Yet fears that the new tempest over racial justice is making the United States 

look weak in the eyes of the world are totally and completely upside down. This 

moment of reckoning could end up becoming a defining advertisement for the 

American model, a body blow to autocratic regimes all around the world, and a 

way for the United States to reclaim much of the moral standing that it has lost 

during the past three years. 

This moment of reckoning could end up becoming a defining 

advertisement for the American model. 

The United States’ adversaries know this. That is why they spend so much 

time trying to undermine the American system of government through election 

rigging and information warfare. They know that if American democracy succeeds, 

more people in their own nations will want democracy for themselves. And if that 

happens, it is good for the United States, since more democracies mean more 

global stability and fewer threats to the homeland. 

U.S. rivals’ fear of democracy led Russia to invade Ukraine ‒ to destroy a 

democracy that was starting to function normally, with citizens demanding that 

leaders who don’t deliver be replaced. That example, for all Russians to see, could 



not be allowed to exist right next door. The same fear has led China to feverishly 

repress democratic progress in Hong Kong, lest the people in mainland China start 

getting ideas about personal and political agency. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття базисної інформації. 

2. Дайте визначення поняття прецизійної інформації. 

3. Дайте визначення поняття фонової інформації і фонових знань. 

4. Опишіть механізм впливу фонових знань на якість виконаного 

перекладу. 

Література: [1, c. 3–33; 2, c. 5–65; 5, c. 5–22; 23, с. 3–10]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Лексичні особливості публіцистичних текстів та основні 

лексичні трансформації при перекладі. Письмовий фразовий та абзацно-

фразовий переклад публіцистичних текстів 

Мета: засвоїти навички адекватної передачі змісту публіцистичного 

тексту в межах англо-української мовної пари з урахуванням стилістичних 

особливостей публіцистичного стилю за допомогою відповідних лексичних 

трансформацій із залученням абзацно-фразового перекладу. 

 

Короткі теоретичні відомості: 

Публіцистичний стиль посідає значне місце серед функціональних 

стилів сучасної мови. Він характеризується суспільно-політичною 

спрямованістю. Його цілі: точно, доступно і яскраво інформувати читача про 

найважливіші події і факти життя в нашій країні та за кордоном; впливати на 

читача, викликати в нього певне ставлення до повідомлених фактів і подій, а 

іноді й спонукати до тих чи інших дій. Для нього характерні такі стильові 

риси: 1) сувора логічність, 2) фактографічність, образність, 3) емоційність.  

Публіцистичний стиль посідає особливе місце в системі стилів 

літературної мови, оскільки в багатьох випадках він повинен переробляти 



тексти, створені в межах інших стилів. Серед головних мовних особливостей 

публіцистичного стилю слід назвати принципову неоднорідність 

стилістичних засобів, використання спеціальної термінології та емоційно 

забарвленої лексики, поєднання стандартних і експресивних засобів мови, 

використання і абстрактної, і конкретної лексики. Серйозною стилістичною 

вадою мови може стати введення публіцистичної лексики в тексти не 

публіцистичного характеру. Для публіцистичного стилю характерне 

використання оцінної лексики, яка володіє сильним емоційним 

забарвленням. Оцінка виявляється або визначенням до іменника, або 

метафоричним найменуванням явища. 

Для публіцистичного стилю характерне використання багатозначності 

слів, при цьому спостерігаються явища трьох типів: використання слова в 

переносному значенні; розвиток багатозначності; метафоризація як засіб 

експресії та вираження оцінки. 

У мові публіцистики є поширеним використання синонімів, антонімів і 

паронімів. Перші використовуються з метою уникнення повторів, посилення 

емоційності висловлювання або уточнення найменування явища, а тим самим 

і для його більш точної характеристики.  

Досить поширеним в мові публіцистики є історизми та іншомовні слова. 

Історизми найчастіше використовуються для проведення історичних 

паралелей, а також у зв’язку з актуалізацією понять та слів у сучасній мові. 

Незважаючи на те, що публіцистичний стиль є максимально відкритим 

для входження елементів інших функціональних стилів і, звичайно, автори 

черпають лінгвальні засоби із загальномовного словника, мова кожної 

окремо взятої газети зі стилістичного боку – явище унікальне. Важливим тут, 

як для лінгвостилістики загалом, є вибір найточнішого слова, вислову, 

речення. Цьому сприяють певні власне мовні і екстралінгвістичні чинники. 

До позамовних чинників, що впливають на вибір мовних засобів, належать: 

громадсько-політична позиція газети; формат видання; тематика та її 

жанрова реалізація; характер запитів читацької аудиторії. 



Переклад публіцистичного тексту потребує залучення наступних 

лексичних трансформацій: генералізації, конкретизації, диференціації 

лексичного значення, смислового розвитку, антонімічного перекладу, 

описового й пояснювального перекладу, компенсації і цілісного 

перетворення. 

Абзацно-фразовий переклад, за ступенем складності, йде за так званим 

елементарним, тобто, пофразовим перекладом. На відміну від останнього, він 

містить більший обсяг інформації і має ряд специфічних рис: по-перше, він є 

спрощеним варіантом послідовного перекладу, при якому текст 

перекладається після прослуховування, а по частинам – абзацам і фразам, по-

друге, виконується виключно по пам’яті, без використання перекладацького 

запису.  

Даний вид усного послідовного перекладу включає уміння й навички 

трьох етапів – підготовчого (доперекладацького), перекладацького і 

постеперекладацького. Підготовчий етап передбачає такі необідні уміння: 

- аналізувати комунікативну ситуацію з метою фіксації прецизійної 

інформації та вироблення перекладацької стратегії; 

- прогнозувати труднощі, пов’язані з рецепцією і відтворенням 

абзацу/фрази. 

Перекладацький етап передбачає рецепцію і декодування абзацу/фрази: 

- компенсувати брак мовних. Предметно-фонових знань і заповнювати 

можливі втрати, використовуючи результати аналізу комунікативної 

ситуації; 

- компресувати інформацію, що міститься в абзаці/фразі; 

- прогнозувати розгортання висловлювання; 

- виокремлювати смислові опорні пункти з метою їх подальшого 

колування; 

- кодувати смислові опорні пункти відрізку вихідного тексту; 

- долати труднощі, пов’язані з відтворенням абзацу/фрази в умовах 

усного однократного оформлення перекладу. У даному випадку 



йдеться про оперативне рішення безпосередньо перекладацьких 

задач; 

- використовувати різні мовні засоби задля адекватної передачі 

інформації, що міститься в абзаці/фразі; 

- забезпечувати прагматичну еквівалентність тексту перекладу з 

опорою на результати аналізу комунікативної ситуації. 

Третій заключний етап має аналітичний характер. Для нього 

характерними є такі уміння: 

- аналізувати труднощі, що виникли у процесі сприйняття й 

відтворення абзаца/фрази і визначати раціональність обраних 

способів їх подолання; 

- аналізувати сукупність перекладацьких дій, реалізованих на етапі 

власне перекладу; 

- планувати майбутнє оптимальне протікання процесу абзацно-

фразового перекладу, спираючись на попередній досвід. 

 

Завдання до теми 

1. Прослухайте запропонований викладачем англомовний текст і 

виконайте послідовний усний абзацно-фразовий переклад українською 

мовою. Проаналізуйте труднощі, зроблені помилки, запропонуйте 

правильний варіант перекладу з урахуванням зауважень колег і викладача. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення терміну «абзацно-фразовий переклад». 

2. Перерахуйте етапи його виконання. Коротко охарактеризуйте кожний 

етап. 

3. Визначте особливості виконання перекладу текстів публіцистичного 

стилю. 

4. Назвіть застосовані у власному перекладі лексичні трансформації. 



5. Обґрунтуйте необхідність використання прийомів лексичних 

трансформацій у власному перекладі і перекладі ваших колег. 

Література: [2; 3; 7; 8; 9; 15; 16; 23, с. 10–17]. 

Практичне заняття № 3 

Тема. Основні прийоми перекладу англійських атрибутивних 

словосполучень. Особливості перекладу текстів економічної тематики 

Мета: засвоїти знання й навички перекладу текстів економічної 

тематики, з’ясувати специфіку перекладу англійських атрибутивних 

словосполучень. 

Короткі теоретичні відомості: 

Атрибутивні групи зі складним синтаксичним зв’язком між 

компонентами на зразок the EU's 27 member states «27 держав-членів 

Європейського Союзу», the post-coup leaders «керівництво (держави), яке 

прийшло до влади в результаті військового заколоту», animal rights activist 

«активіст руху захисту тварин» являють собою одне з найхарактерніших 

явищ англійського синтаксису. Широке побутування подібних структур у 

книжному стилі мовлення пояснюється передусім значною економією 

мовних засобів, яку дає їхнє використання. Водночас ця особливість 

англійської мови досить часто створює значні труднощі при перекладі. 

Пов’язані вони як із особливостями граматичної будови англійської та 

української мов, так і з низкою семантичних чинників. Будь-яка англійська 

атрибутивна група поділяється на дві частини: означувану й означувальну. 

Англійські означення виражаються не тільки прикметниками й 

дієприкметниками. Типовим для структури англійського речення є 

функціонування в атрибутивній функції іменника; крім того, синтаксичну 

роль означення може виконувати й герундій, який не має відповідника у 

граматичній системі української мови. 

Переклад атрибутивних груп виконують здебільшого у зворотному 

порядку, з останнього слова, яке виступає опорним. Найважливішим 

завданням, звичайно, є встановлення семантичних зв’язків між 



компонентами словосполучення. Саме вони, а також закономірності будови й 

функціонування атрибутивних словосполучень в українській мові 

визначають той чи той спосіб перекладу та обсяг трансформацій. 

Англійські  прикметники, дієприкметники, іменники у функції означень 

можуть перекладатися одним словом, словосполученням, підрядною 

означальною частиною у складі складнопідрядного речення. При перекладі 

атрибутивних словосполучень може застосовуватися прийом додавання 

необхідних за смислом слів, що зумовлюється різними схемами побудови тих 

чи тих усталених словосполучень в обох мовах. Поява у словосполученні 

перекладу додаткових лексем зумовлена не тільки граматичними чинниками 

(різні схеми творення словосполучень в англійській та українській мовах), а й 

розбіжностями в лексико-семантичних системах двох мов, відсутністю 

повного еквівалента в мові перекладу, відмінною синтагматичною 

сполучуваністю лексем, іншим обсягом значення слова ( в англійській мові 

багатозначність розвинена більшою мірою, ніж в українській, водночас 

українські синонімічні ряди багатші за відповідні англійські): an arms 

embargo «ембарго на постачання зброї». При перекладі атрибутивних 

словосполучень не слід забувати й про відмінне у двох мовах семантичне 

членування дійсності, розбіжності в мовних картинах світу. 

Певна частина атрибутивних словосполучень є усталеними висловами – 

фразеологізмами або складними термінами, що вимагає від перекладача 

глибокого знання лексико-граматичної організації обох мов: on the other hand 

– «з іншого боку», search warrant – «ордер на обшук». 

Роль означення в англійському реченні подекуди виконує й інфінітив, 

який може перекладатися відповідним українським інфінітивом, 

віддієслівним іменником, особовою формою дієслова-присудка у складі 

підрядної означальної частини: Despite every effort to target only insurgents… – 

«Незважаючи на всі зусилля поцілити тільки в повстанців…». 

Отже, труднощі перекладу англійських атрибутивних словосполучень 

українською мовою зумовлені низкою граматичних і семантичних чинників: 



по-перше, розбіжностями граматичних норм творення атрибутивних 

словосполучень в обох мовах, що, зі свого боку, залежить від граматичних 

характеристик тих чи тих англійських та українських частин мови; по-друге, 

особливостями сполучуваності й функціонування слів у словосполученнях; 

по-третє, відмінностями вживання еквівалентних конструкцій, наявних у 

мові перекладу й оригіналу. Нарешті, труднощі спричиняються й 

розбіжностями в лексико-семантичних системах обох мов. Переклад 

англійських атрибутивних груп слід починати з аналізу семантичних зв’язків 

між компонентами словосполучень. 

 

Завдання до теми 

1. Прочитайте текст, знайдіть у ньому атрибутивні словосполучення. 

Виконайте переклад тексту, звертаючи увагу на прийоми перекладу 

атрибутивних словосполучень. 

Article 51 

The yearly net profits of the Bank shall be applied as follows: (1) Five per 

cent of such net profits, or such proportion of five per cent as may be required for 

the purpose, shall be paid to a reserve fund called the Legal Reserve Fund until that 

Fund reaches an amount equal in value to ten per cent of the amount of the paid-up 

capital of the Bank for the time being. (2) Thereafter the net profits shall be applied 

in or towards payment of the dividend which is declared by the General Meeting 

on the proposal of the Board. The portion of the net profits so applied shall take 

into account the amount (if any) which the Board decides to draw from the Special 

Dividend Reserve Fund of the Bank pursuant to Article 52. (3) After making 

provision for the foregoing, one-half of the yearly net profits then remaining shall 

be paid into the General Reserve Fund of the Bank until it equals the paid-up 

capital. Thereafter forty per cent shall be so applied until the General Reserve Fund 

equals twice the paid-up capital; thirty per cent until it equals three times the paid-

up capital; twenty per cent until it equals four times the paid-up capital; ten per 

cent until it equals five times the paid-up capital; and from that point onward, five 



per cent. In case the General Reserve Fund, by reason of losses or by reason of an 

increase in the paid-up capital, falls below the amounts provided for above after 

having once attained them, the appropriate proportion of the yearly net profits shall 

again be applied until the position is restored. (4) The disposal of the remainder of 

the net profits shall be determined by the General Meeting on the proposal of the 

Board, provided that a portion of such remainder may be allotted to the 

shareholders by way of a transfer to the Special Dividend Reserve Fund. 

 

Контрольні питання 

1. Що називається англійською атрибутивною групою. 

2. Які розбіжності між англійською та українською атрибутивними 

групами ви знаєте? 

3. Чому переклад атрибутивних груп становить особливу проблему в 

текстах економічної тематики? 

4. Охарактеризуйте етапи аналізу англійської атрибутивної групи у 

процесі перекладу. 

5. Наведіть приклади вдалого і невдалого виконання перекладу 

англійських атрибутивних груп. 

Література: [9; 11; 14; 18]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Розвиток навичок двостороннього перекладу. Письмовий та 

усно-письмовий переклад 

Мета: закріплення навичок двостороннього письмового та усно-

письмового перекладу з опорою на отримані теоретичні відомості. 

Короткі теоретичні відомості: 

Послідовний переклад ‒ це усне відтворення тексту засобами іншої 

мови після його прослуховування. Перекладацький скоропис, тобто письмове 

фіксування інформації, знижує навантаження на пам‘ять та зменшує під час 



роботи. Основною передумовою успішного оволодіння навичкою 

перекладацького скоропису є розвинена пам‘ять.  

Складовими компонентами скоропису є: 

а) смисловий аналіз, який забезпечує "економне" формулювання 

кожного речення, що, в свою чергу, виконує функції опорного пункту 

пам'яті; 

б) скорочений літерний запис, що ґрунтується на відомому положенні 

теорії інформації про надлишковість мови; 

в) вертикальне розміщення записів, яке забезпечує економність і 

наочність, а також відображає синтаксичні зв'язки, наявні в реченні. 

г) система символів, що мають узагальнене значення, тобто позначають 

не окреме слово, а групу понять із схожими семантичними ознаками. 

Досить зручним вважається східчасто-діагональне розташування записів 

на папері: 

Хто? (суб‘єкт) 

Що робить? (дія) 

Що? (об‘єкт) 

Яким чином? (обставини) 

Знаки та символи для ведення перекладацької скоропису можуть 

запозичуватися з інших областей науки, з інших мов, формуючи нову 

семіотичну систему, зрозумілу для фахівця-перекладача. 

Компресія (скорочення) тексту – це зменшення його обсягу без зміни 

змісту. Види компресії тексту такі: 1) детальний план; 2) переказ / тези; 3) 

конспект; 4) анотація; 5) реферат. 

Конспектування ‒ це процес розумової переробки і письмової фіксації 

тексту, який сприймається на слух. Результатом його є запис, який дає змогу 

з необхідною повнотою відтворити одержану інформацію. Процес 

конспектування поєднує два види конспектування: аудіювання і запис 

інформації. Етапи конспектування: 1) сприйняття тексту на слух; 2) відбір 



потрібної інформації; 3) перефразування її; 4) письмова фіксація інформації 

(з необхідним скороченням слів). 

Анотація – це коротке повідомлення про друковане джерело інформації 

(книга, посібник, стаття, тощо) та про питання і проблеми, яких торкаються. 

Анотація не повинна перевищувати 0,5 стандартної сторінки. Структура 

анотації: заголовна частина (шапка) і основна частина. В заголовній частині 

подається прізвище автора чи групи авторів, назва джерела інформації. 

Основна частина анотації стисло повідомляє про питання які розглядаються 

за допомогою спеціальних мовних конструкцій (кліше). При складанні 

анотації використовуються такі мовні кліше: 1. Преамбула (вступ): це 

стаття про … стаття містить опис … метою статті є … 2 Основна 

частина: автор розглядає (стверджує, обговорює)… автор торкається 

проблеми … підкреслюється, що … автор передбачає, що … 3. Висновки: 

основним висновком автора є … основний висновок полягає в тому. що … 

Тези – це коротке формулювання основних положень тексту взагалі, які 

розглядаються і доводяться автором, тобто це основні думки тексту. 

Тезування –процес складання тез за друкованим джерелом. Форма тез це не 

регламентована жорсткими стандартами, однак на практиці тези мають таку 

будову: 

1. головна частина; 

2. основна частина: а) преамбула, в ній двома-трьома реченнями 

обґрунтовується актуальність матеріалу тексту; б) власні тези; в) висновки. 

Тези копіюють структуру тексту взагалі. Для того, щоб включити думки 

до тез, їх необхідно піддати мовній обробці. Для цього застосовують такі 

методи: 1) заміщення –зміна декількох слів одним узагальнюючим словом; 2) 

опущення – опущення слова. чи групи слів без втрати важливої інформації; 3) 

суміщення – коли два чи декілька речень, які містять однакові елементи, 

накладаються одне на одне, утворюючи скорочену конструкцію; 4) 

перефразування – це такий метод, суть якого полягає в тому, що двома-

трьома реченнями передається зміст параграфу чи тексту. 



Етапи тезування: 1) читання тексту і складання плану з виділенням 

основних смислових частин; 2) виділення основної думки кожної смислової 

частини; 3) перегрупування тез в логічній послідовності, при цьому 

вирішуються питання значущості кожної тези: поєднувати її з іншою, чи 

розбивати на дві окремі тези або опускати деяку інформацію; 4) мовна 

обробка тез методами компресій тексту; 5) складання остаточного варіанту 

тез. 

Реферат – це складний продукт компресії тексту, який відповідає на 

питання що, яку конкретну інформацію (нову, важливу) містить текст. 

Процес реферування – це складання реферату за друкованим джерелом. 

Види рефератів: 1) інформативний (реферат-конспект) містить в 

узагальненому вигляді основні положення тексту-оригіналу, важливу 

аргументацію, дані про методику досліджень, сферу застосування; 2) 

індикативний (реферат-резюме) повідомляє тільки основні положення (тези), 

які тісно пов’язані з темою першоджерела, тобто, індикативний реферат – це 

скорочений інформативний. 

Структура реферату: 1) заголовна частина; 2) основна частина; 3) 

довідкова частина (вона логічно вплітається в основну частину, в ній 

подаються приклади, аргументи, доклади, ілюструється матеріал). 

Обсяг реферату не повинен перевищувати 1/8 тексту оригіналу. 

Обов’язкова вимога: якісне, точне, логічне відтворення фактів первинного 

тексту, які дають змогу зрозуміти суть, походження та значення тексту. 

Завдання до теми 

Прочитайте, підкресліть ключові слова та скоротіть англомовний текст, 

підготуйте переклад його скороченої версії на українську мову. 

1. The use of Blissymbols in Sweden began in 1976 at two regional centers, 

one in Gothen- and one in Linkijping. In 1977, the Swedish Blissymbolics Resource 

Center was formed. 



2. Interest in Blissymbolics grew rapidly in all of Scandinavia, and the 

formation of the Nordic Bliss Communication Committee came about a year later, 

in 1978. 

3. According to the Swedish Institute for the Handicapped, there are about 

800 children in Sweden who use Blissymbolics in some form; with many of them, 

it is their primary means of communication. 

4. The groups concerned with speech synthesis for some years implementing 

a “talking Bliss system.” 

5. There are three different “grammars” which are associated with the 

use of Blissymbols, for instance, it is so-called telegraphic style. 

6. The other two are more proper grammars, one is being Bliss syntax 

and natural spoken language syntax. 

7. The telegraphic style is employed by many Bliss users. It is the easiest, 

shortest style of Bliss paying less attention to word order. 

8. Bliss syntax, as described by its inventor, Charles Bliss, was meant to be 

simple. 

9. His symbol system was intended to choose short effective symbol 

strings which gave the content of the message. 

Контрольні питання 

1. Дайте поняття східчасто-вертикального запису інформації. 

2. Що таке компресія і як вона застосовується у реферативному 

перекладі й перекладацькому скорописі? 

3. Дайте визначення граматичної трансформації. 

4. Перерахуйте існуючі граматичні трансформації у теорії і практиці 

перекладу. 

Література: [11; 19; 20; 21: 22; 23, с. 17‒25]. 

 

Практичне заняття № 5 



Тема. Збереження відтінку модальності при перекладі текстів 

банківської тематики 

Мета: засвоїти поняття модальності та шляхів її відтворення при 

перекладі спеціалізованого тексту. 

Короткі теоретичні відомості: 

За визначенням В.Н. Ярцевої, модальність ‒ функціонально-семантична 

категорія, що виражає різноманітні види відносин ставлення до дійсності, а 

також різні види суб'єктивної кваліфікації того, що повідомляється. О. О. 

Селіванова визначає категорію модальності як репрезентацію різних 

емотивно-оцінних сигналів, змодельованих авторською свідомістю; 

реальністю/ірреальністю імітованої референції, яка відіграє суттєву роль в 

актуалізації змістовно-континуальної організації тексту. Ця категорія 

включає підкатегорію емотивності. 

Традиційно модальність поділяється на два типи: об'єктивну та 

суб'єктивну. Перша розуміється як відношення висловлення до позамовної 

дійсності, оформлене граматично, друга ‒ як вираження відношення того, хто 

говорить (пише) до того, що він повідомляє. Окрім традиційної класифікації, 

дослідники виділяють також логічну, авторську і сегментну модальність. 

Засобами вираження модальності І.В. Корунець вважає: фонетичні  

(наголос та інтонація); лексико-граматичні (модальні дієслова); лексичні 

(модальні слова та модальні вирази), що виражають суб'єктивну модальність; 

граматичні засоби, що виражають граматичну модальність. 

Стосовно перекладу науково-технічної літератури, В.І. Карабан 

зазначає, що така література перекладається лексико-граматичними засобами 

вираження модальності, за допомогою складних модальних присудків з must, 

have to, should, may, might, can, could, will, would, need, ought to, to be to. 

Усі засоби вираження модальних значень (модальності) можна 

розділити на два види: універсальні і неуніверсальні. Перші характерні для 

всіх без винятку висловлювань ‒ це інтонація. Другі присутні лише в деяких 

висловлюваннях. Призначення засобів вираження модальності - зв’язувати 



форми і значення її вираження. Неуніверсальні засоби вираження 

модальності використовуються з метою створення для тієї або іншої форми 

умов, щоб вона стала формою вираження модальності. 

До цих засобів відносяться: наявність двоскладної конструкції з 

прямим порядком слів, наявність односкладної конструкції, наявність 

структури складної пропозиції. Якщо дієслівний нахил використовується для 

вираження невластивого йому модального значення, то в якості засобу 

вираження цього значення вживаються частки. Засоби і форми вираження 

модальності об'єднуються у своєрідний блок. Засоби вираження модальності 

ніби з'єднують форми вираження модальності з засобами її вираження. У 

цьому і полягає їхня роль при формуванні висловлювань.  

Отже, модальність ‒ це 1) категорія, що характеризує спосіб дії або 

відношення до дії, 2) функціонально семантична категорія, яка виражає 

відношення змісту висловлювання до дійсності і мовця до змісту 

висловлювання. Модальність буває різних видів, проте поділ на суб’єктивну 

та об’єктивну є більш загальним. 

З лінгвістичної точки зору мовленнєві жанри мають багато спільних 

ознак у різних мовах, бо в основі їх виділення лежать однакові критерії. А 

перекладач повинен добре знати особливості жанрів мовлення в англійській і 

українській мовах і бути ознайомленим із принципами передачі цих 

особливостей під час перекладу. 

Тексти офіційно-ділового стилю слід передавати з точністю до 

оригіналу, а також звертати увагу на терміни, які мають багато значень. 

При жанровому підході до перекладу дотримання / недотримання 

норми жанру в обох текстах (оригіналу і перекладу) може бути критерієм 

оцінки відповідності / невідповідності тексту оригіналу та тексту перекладу, 

його адекватності, еквівалентності. 

Отже, модальність, будучи особливою мовною категорією, без якої 

неможливо передати ставлення автора до зображуваної дійсності, в перекладі 

може передаватися тими же засобами, якими вона виражена у тексті-



оригіналі, або іншими засобами, або зовсім не знаходити формального 

вираження. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте текст «Article 51» практичного заняття №3 цих 

методичних вказівок з точки зору вираження різних типів модальності. 

Прокоментуйте доцільність їх вживання і дайте власний варіант перекладу, в 

якому буде враховано аспект відтворення українською мовою відтінків 

категорії модальності. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення модальності, як її розглядають на сучасному етапі 

розвитку мовознавства. 

2. Охарактеризуйте типи модальності, наведіть власні приклади. 

3. Який тип модальності переважає у текстах банківської тематики. 

4. Якими засобами можна зберегти відтінки модальності при перекладі 

текстів банківської тематики? 

Література: [3; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 23, с. 35‒45]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Розвиток перекладацької пам’яті. Усно-письмовий переклад 

відеоновин 

Мета: розвиток перекладацької пам’яті з опорою на смислові блоки. 

Тренування навичок смислового аналізу змісту тексту, що перекладається. 

Короткі теоретичні відомості: 

Послідовний переклад ‒ це усне відтворення тексту засобами іншої мови 

після його прослуховування, що вимагає значного напруження пам'яті. Чим 

довший відрізок тексту, що відтворюється, тим більше навантаження на 

пам'ять перекладача, якість роботи якого значною мірою визначається саме 

розвитком і тренованістю його пам'яті. 

Однак навіть професійна пам'ять не може гарантувати повного та 

точного відтворення оригіналу, якщо текст задовгий. Обсяг тексту, який 



призначено для перекладу, регулюється не перекладачем, а тим, хто 

говорить. Таким чином, завдання перекладача полегшується або 

ускладняється такими чинниками, як: досвідченість мовця; його вміння чітко 

та послідовно викладати думки, логічно членувати текст; розуміння 

специфіки перекладацької діяльності. 

Система записів ґрунтується на смисловому аналізі змісту тексту, що 

перекладається. Ця система виконує такі функції: а) забезпечення смислового 

запам'ятовування, ефективність якого набагато перевищує механічне; б) 

виділення головного згустку смислу, який у зафіксованому вигляді 

становитиме опорний пункт пам'яті; в) трансформація тексту з тим, щоб  

його синтаксична структура максимально враховувала специфіку мови 

перекладу. 

Одиницею в усному послідовному перекладі є речення, на рівні якого й 

проводиться смисловий аналіз. Його головним змістом є виділення основних 

"згустків" смислу, тобто якнайкоротший запис найважливішої інформації, 

викладеної в тексті оригіналу. Такі згустки функціонують далі як опорні 

пункти пам'яті. Які ж члени речення традиційно несуть головне смислове 

навантаження? Безумовно, в будь-якому реченні це підмет (суб'єкт) та 

присудок (предикат). Що стосується другорядних членів речення, які можуть 

відноситися до групи підмета або групи присудка, то перекладач у кожному 

окремому випадку визначає ступінь їх значення та доцільність включення до 

згустків смислу, а, отже, й до запису. 

Для англійської мови, на відміну від української, характерним є 

переважно прямий порядок слів у реченні, при якому на першому місці, як 

правило, стоїть підмет. Розташування обставин також регулюється 

жорсткішими правилами. 

Основними методами смислового аналізу є:  

1. Вибір слів з максимальним смисловим навантаженням (підмет та 

присудок обов'язково, інші члени речення ‒ факультативно, на розсуд 

перекладача). 



2. Вибір слів, що передають реалії, які важко зберігаються пам'яттю 

(власні імена та числівники). 

3. Вживання лексико-семантичних трансформацій (заміна незручних, 

громіздких слів і виразів простішими та коротшими). 

4.Зміна порядку слів (при цьому слід враховувати специфіку мови 

перекладу). 

Вертикальне розвішування елементів на рівні речення та тексту 

докорінно відрізняє перекладацький скоропис від інших видів скоропису. 

Записи мають виконувати функцію опорних точок для перекладача, тому 

важливо не тільки знаити і виділити основний згусток смислу в кожному 

реченні, але й розташувати його головні елементи таким чином, щоб вони 

"кидалися в очі" і не ускладнювали зорове сприйняття. 

Як показує практика перекладу, максимального ефекту можна досягти, 

якщо межі речення окреслені, а його основні члени мають своє постійне 

місце. Така побудова забезпечується вертикальним розташуванням записів 

або "вертикалізмом". Переваги вертикалізму полягають у тому, що він надає 

можливість: 

а) згрупувати думки в їх логічній послідовності. 

б) розташувати члени речення на відведених для них місцях, незалежно 

від їх розташування в тексті оригіналу. 

в) уникнути великої кількості зв'язуючих елементів (сполучників, 

прийменників). 

г) забезпечити економність рухів руки перекладача за рахунок 

використання відносно вузької смуги паперу. 

 

Завдання до теми 

1. Розшифруйте абревіатури та акроніми, перекладіть їх у повній та/або 

скороченій формі: 



МВФ, СНД, НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, ОПЕК, ЮСІА, 

ВОЗ, МЗС, МВС, СЕАТО, ОВП, НАСА, МОП, МОК, МОЖ, МБР, МБРР, 

ФБР, ЦРУ, ЄС, ІРА. 

2. Складіть 20 речень з використанням акронімів та абревіатур з 

Завдання 1 і перекладіть їх англійською мовою. 

3. Підберіть текст громадсько-політичного характеру обсягом 1 тисяча 

друкарських знаків, проаналізуйте, запишіть його з використанням 

скороченого літерного запису та перекладіть англійською мовою. 

4. Прослухайте блок відеоновин і спробуйте його перекласти, 

застосовуючи смисловий аналіз, компресію і скоропис. 

Контрольні питання 

1. При яких видах перекладацької діяльності застосовується 

перекладацький скоропис? 

2. Якими засобами досягається компресія тексту? 

3. Чи відрізняється поняття компресії від поняття конкретизації? Якщо 

так, чим саме? 

4. Що таке смислові блоки? Яку роль вони відіграють при аналізі 

повідомлення? 

Література: [11; 19; 20; 21; 22]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Збереження комунікативної цінності повідомлення в процесі 

перекладу 

Мета: засвоїти значення ситуаційних і контекстних факторів на 

перекладацькі рішення з урахуванням специфіки конкретного повідомлення і 

його комунікативної функції. 

Короткі теоретичні відомості: 

Поняття комунікативної цінності тісно пов’язане з поняттям 

комунікативної функції в лінгвістиці. Комунікативна функція спілкування 

реалізується в обміні інформацією між людьми. 



Ще одне поняття, без якого неможливо здійснити адекватний переклад 

інформаційного повідомлення, це так званий комунікативний акт. У його 

структурі виділяють наступні елементи: адресант, адресат, повідомлення, 

код, мета, канал зв’язку і результат. У двосторонньому спілкуванні 

ефективність повідомлення, надісланого адресантом, може бути оцінена по 

тому, в якій мірі було досягнуто мети комунікації. При спілкуванні різними 

мовами в комунікативний акт включається перекладач, який бере на себе 

функцію забезпечення порозуміння між носіями різних мов за допомогою 

знакової системи мови. Якщо адекватність виконаного перекладу 

порушується, втрачається комунікативна цінність повідомлення і воно не 

справляю очікуваного враження. Тому на перекладача покладається 

відповідальність за якість декодування і кодування мовними знаками обміну 

повідомленнями між комунікантами. 

Так, наприклад, дипломатичний переклад – найвибагливіший з точки 

зору точності. Хоча точність потрібна і у юридичному, і у економічному, і у 

технічному, та й взагалі, в будь-якому перекладі. Але при перекладі на 

вищому рівні має зберігатися не лише фактична інформація, а й емоційне 

забарвлення, образність, алюзії тощо. Тут навіть інтонація підчас може 

відігравати вирішальну роль. Так само має особливе значення психічна 

стійкість. Головною особливістю дипломатичного перекладу є збереження 

основних рис – клішованості, фразеологічності, стереотипності мовних 

засобів. 

Багато в чому спільні з цими й вимоги до ділового перекладу. Науково-

технічний переклад вимагає від перекладача пряду підготовчих дій, адже 

володіти усіма науками неможливо. Тому перекладач мусить здійснити так 

зване «входження в тему» ‒ ознайомитись з публікаціями в відповідної 

наукової теми. Зважаючи на номінативність української наукової мови, при 

перекладі англійською слід звертатися до дієслів. Переклад науково-

популярних текстів буде значно відрізнятися лексичним складом через те, що 

розрахований на набагато ширшу і менш досвідчену аудиторію. 



Юридичному перекладу також властивий специфічний стиль мовлення, 

який має бути відомим перекладачеві. Тут також основну когнітивну 

інформацію несуть терміни, але не тільки. Тут надзвичайно важливою  рисою 

тексту є когезія – логічний зв'язок між елементами повідомлення. 

Ще одна надзвичайно специфічна справа – релігійний переклад. 

Проповідь будується на 2-х головних когнітивних пунктах – тексті Святого 

Письма та ситуацій з навколишнього світу, які використовуються для 

повчання. Абсолютний мінімум тут – це знати безліч імен біблійних 

персонажів і топонімів. Побутові ситуації сьогодення також чужі іноземному 

проповіднику. Тому від перекладача може знадобитися елементарна поміч 

священику, який має якнайкраще донести ідею до невідомого йому соціуму з 

його специфічними рисами. Тоді перекладач на свій розсуд підбирає 

аналогічні ідеї, але не еквівалентні з точки зору перекладу інші ситуації, 

більш зрозумілі для адресата повідомлення, що представляє собою адаптацію 

до місцевих умов. Інколи перекладачу варто переконати проповідника 

утриматися від національно забарвлених прикладів і заздалегідь підібрати 

прийнятні еквіваленти з нашого життя. Взагалі, адаптація до місцевих умов 

властива релігійним текстам з самих давніх давен. Ми говоримо про яблуко, 

яким Єва пригостила Адама, проте яблуні в Ізраїлі не ростуть і ніколи не 

росли. Російське ад походить від імені грецького бога Аїда (Гадеса), а 

англійське hell – від імені Хель, германської богині, що також завідувала 

підземним царством мертвих. Північним народам Сибіру розповідали не про 

«хліб насущний», а про «рибу насущну», що було для них більш близько та 

зрозуміло. Давнім германцям в ранньому Середньовіччі розповідали, що 

самітники йшли до лісу, бо поняття ‘пустеля’ було для них незрозумілим. 

Головною ж ознакою релігійної мови є її архаїчність, тоді як ознакою 

мистецтвознавчого перекладу є емоційне забарвлення та естетика. 

 

Завдання до теми 



1. Перекладіть текст українською мовою, прокоментуйте вжиті 

перекладацькі трансформації і доцільність їх використання. 
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Abstract: The article deals with the current state of soils in the southern 

Aral sea region. It is shown that the soils of the Republic of Karakalpakstan due 

to the extreme climate and hydrogeological conditions are characterized by a 

low humus content and a high tendency to salinity. 
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1. Introduction 

The Aral ecological catastrophe, which occurred in a relatively short 

period of time and expressed in salinization of soils, degradation of vegetation 

cover, progression of various diseases among the population and other 

negative processes, requires the accumulation of fresh information on the 

state of individual components of the natural environment. 

As you know, soil is an indicator of natural processes, and its condition is the 

result of prolonged exposure to various sources of pollution. Air emissions from 

industrial enterprises, heat power engineering and transport facilities lead to soil 

pollution, deterioration of their physical and chemical state and, as a result, to a 

decrease in fertility. Due to the extreme climate and hydrogeological conditions, 

the soils of the South Aral Sea region are characterized by a low humus content 

and a high tendency to salinization [1]. In recent years, widespread land 

development has led to their degradation, increased salinity, decreased soil fertility, 

increased deflation and erosion processes [3]. Due to the use of increased amounts 



of various mineral fertilizers and pesticides, most of the irrigated soils are 

contaminated with various ingredients. 

On the post-arid land of the Aral Sea, salt marshes are formed by intensive 

evaporation of sufficiently moist soil in areas exposed to the sun, i.e. positive 

landforms. In this case, the accumulation of salts in the upper horizons of the soil 

occurs as a result of the capillary rise of salts to the surface. 

Automorphic salt marshes are developed both in Adzhibay Bay and on most 

of the dried bottom, and can be divided into cortical, cortical-puffy and puffy 

varieties. Basically, these salt marshes are composed of a highly saline clay 

substrate with a predominance of sediments of heavy mechanical composition and, 

less commonly, loams. As was shown in [5], in the initial stage of exposure of the 

seabed, hydromorphic and semihydromorphic salt marshes usually develop. The 

leading factor in this process is the proximity of highly mineralized groundwater. 

The coastal strip is characterized by groundwater depths of up to 0.5 meters. When 

this level decreases, caused by the departure of the coastline, the soil dries up with 

the formation of a cracked surface layer. These areas of post-aquarium land 

become a source of salt-dust mixture [4]. 

2. Result and Discussion 

As is known, the maximum salt content (up to 27%) falls on the cortical and 

subcortical horizons. In general, the periphery of the Aral Sea is characterized by 

sodium sulfate–chloride, calcium, and magnesium –sodium salinization types [3, 

4]. Cortical and cortical-puffy salt marshes, whose tenardite fluff is one of the main 

sources of salt storms in the Aral Sea region, are characteristic of semi-

automorphic salt marshes. This type of post-arid land is usually characteristic of 

zones framing the formed automorphic salt marshes, or stretches in a narrow strip 

along the swapped sand spits. [fifteen]. 

Widespread crusty-chubby salt marshes during the early drying period are 

developed as separate fragments on the sands of theSorgul lagoon, near the former 

Muynak seaside and along the east coast. The maximum amount of salts (up to 

15%) in such solonchak massifs is confined to the salt crust. Due to the sulfate-



chloride-sodium type of salinization, heating of the soil in the spring-summer 

season causes the formation of 1-2 cm layer of tenardite-clay clay powder. By the 

period of autumn precipitation, the puffer formed during the summer period is 

almost completely carried away from the surface, but subsequently self-restores 

[4]. Such a regime of saline salt marshes makes them the most powerful source of 

salt-dust flow. 

Hydromorphic soils of post-aqua land are a transitional stage to the 

automorphic development of the soil layer or are found only in areas of constant 

moisture. The source of subsurface water is inflow from the side of coastal water 

bodies. Unlike automorphic salt marshes, they are not armored with a purely salt 

crust, but with a complex mixture of gypsum, clay minerals and water-soluble 

salts. Such a composition is extremely unstable to water erosion, and precipitation, 

even minor ones, leads to its destruction; then the gypsum crust can recover, 

followed by cracking in the summer months. On the whole, this type of salt 

marshes is relatively inactive as a source of salt and dust removal, and their 

exposure after the aeolian movement of the cover layers of sand and silt is 

stabilized. They are characterized by a takyr-like surface. [4, 5]. 

Closer to the coastline, coastal excess hydromorphic cortical and estuarine 

brine solonchaks develop. The strip of their development depends on the slope of 

the seabed and reaches a width of 15 kilometers. Water-soluble salts carried out by 

capillary current form a wet crust on the surface with a salt content of up to 15%. 

In the immediate vicinity of the coastline, the groundwater level merges with the 

day surface. This leads to the fact that the negative forms of the meso-and 

microrelief are filled with a supersaturated salt solution (brine). In these natural 

polders, salt capping occurs. NaSO4 crystallizes in the form of large oblong friends 

of mirabilite, and NaCl precipitates in the form of large square halite crystals. After 

drying of these centers of salt accumulation, crystalline halite remains quite stable, 

covering the surface with an even layer. Mirabilite, being subject to weathering, 

when dehydrated under the influence of high daytime temperatures, turns into a 

fluff of tenardite, easily tolerated even by a weak wind. 



The formation of coarse-grained salt began in the mid-90s and was previously 

noted only in the Aktumsyk straits separated from the sea. 

On shallow-sloping flattened sections of the sea coast, surge waves form 

marching salt marshes. Earlier, as a result of the flushing regime, the 

formation of salt cows was not observed here, but in recent years there is 

evidence of their appearance. 

Salt aerosol from the post-arid land of the Aral Sea makes a significant 

contribution to soil salinization and thereby to the processes of intensive 

degradation of the soil-natural complex of the southern Aral Sea region. The 

formation of saline soils is associated with the accumulation of salts in 

groundwater and rocks and the conditions conducive to their accumulation in 

soils. One of the sources of salts in soils is mineralized groundwater with a 

shallow occurrence of them [1, 3]. 

The accumulation of salts in groundwater, rocks and soils is associated not 

only with the processes of their formation, but also with their redistribution on the 

earth's surface. Currently, as a result of the drying up of the Aral Sea, the 

equilibrium of the Southern Aral Sea ecosystem is disturbed, pressure on natural 

complexes reaches extreme strength, and anthropogenic desertification and 

aridization are occurring everywhere [1, 2]. In areas with an arid climate, and 

especially in the semi-desert and desert, where evaporation is much higher than 

precipitation, conditions are created for the accumulation of salts in groundwater 

and parent rocks. In these areas, mainly saline soils are located. 

Solonchaks include soils containing a large amount of water-soluble salts at 

the surface. Depending on the salinity chemistry, the salt content in the upper 

horizon of salt marshes ranges from 0.6-0.7 to 2-3% or more. A sharp drop n the 

level of the Aral Sea and a decrease in the flow of water into the channels of the 

Amu Darya and Syr Darya led to the formation of an arid strip along the coastline 

with a width of 100 km or more [2]. Soils in the coastal zone have become 

vulnerable to wind. Numerous sand mounds appeared, towering 1-3 m above the 



salt plain. When the sea level dropped by 14 m (1990), wetlands and tree-

shrubbery changed to arid. 

A clumpy desert plain was formed, sometimes with thickets of hodgepodge. 

The main factor determining aridity is the constantly observed imbalance 

between the amount of precipitation and evaporation at high temperature and 

winds [1, 2].Currently, the removal of nutrients from irrigated lands significantly 

exceeds the returned amount and, accordingly, the "law of return" is violated. 

Therefore, we consider it necessary:1)Strengthen organizational measures to 

implement the "Law on Soil Fertility";2)prosecute land users and farmers, 

reducing soil fertility through various types of pollution;3)to increase the planned 

manure turnover in the irrigated lands of the republic;4)to intensify the 

landscaping of various industrial enterprises and settlements, as World practice 

has proved the irreplaceable role of green spaces as the main component of the 

biosphere in the formation of favorable conditions for the existence of life. 
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Контрольні питання 



1. Перерахуйте усі види перекладацьких трансформацій з їх основними 

характерними рисами. 

2. Охарактеризуйте вплив ситуації й контексту на адекватність 

перекладу. 

3. Вкажіть, які чинники, на вашу думку, в першу чергу впливають на 

інтерпретацію тексту при перекладі. 

Література: [1; 2; 6; 8; 10; 13]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Особливості реферування загально-інформативних текстів 

Мета: розвинення навичок реферування текстів з інформаційним 

навантаженням. 

Короткі теоретичні відомості: 

Анотування та реферування належать до аналітико-синтетичних 

процесів, сутність яких полягає в інформаційній компресії певного 

документу, що дозволяє отримувати вторинну інформацію у вигляді 

відповідно анотації та реферату. Анотація та реферат як результати 

аналітико-синтетичної обробки первинних документів широко 

розповсюджені в бібліографічній, видавничій, інформаційно-аналітичній та 

науково-інформаційній діяльностях. 

До основних видів аналітико-синтетичної обробки документів належать: 

бібліографічний опис; класифікація (індексування) документів; анотування; 

реферування; переклад з однієї мови іншою; укладання оглядів. 

Етапи виконання реферативного перекладу 

1. Знайомство з оригіналом; перегляд спеціальної літератури задля 

ознайомлення з даною галуззю та її термінологією. 

2. Розмічання тексту за допомогою квадратних дужок задля 

виключення його другорядних частин та повторів. 

3. Усунення можливих диспропорцій та незв’язаностей. 



4. Повний письмовий переклад тієї частини оригіналу, що 

залишилася поза дужками, яка має бути зв’язним текстом, побудованим 

за тим самим принципом, що й оригінал. За наявності в оригіналі 

рисунків та іншого ілюстративного матеріалу відбирають лише 

найважливіші. 

Практичні рекомендації перекладачам щодо реферування й 

анотування. 

Укладання анотації являє собою суттєве згортання первинного 

документа. Робота зі складання анотації зазвичай охоплює наступні 

етапи:  

- позначення найбільш ємних і вагомих положень і розділів роботи;  

- виділення з вибраних положень тільки ключових моментів, їх 

скорочення, перефразування так, щоб зміст цілого розділу можна було 

вмістити в одній змістовній фразі (послуговуючись ключовими 

словами); 

-перечитування анотації двічі: вперше – задля скорочення, вдруге – 

задля відновлення необхідних втрачених елементів змісту. 

Укладання реферату є смисловим згортанням первинного 

документа, яке поєднує такі етапи: 1) ознайомче читання, попередній 

аналіз. Вивчення реферованого документа починається з заголовка, 

довідкового апарату, рубрик у тексті, висновків і резюме. Основна мета 

оглядового аналізу полягає в здобутому враженні про первинний 

документ загалом, його проблематику і структуру; 2) уважне 

прочитання, поглиблений аналіз. Мета – детальне ознайомлення з 

первинним документом, виключення несуттєвих даних або елементів, 

щоб отримати чітке уявлення про об’єкт роботи, її властивості, мету 

твору, застосовані методи, основні результати й висновки автора, 

ступінь реалізації й галузі застосування даних із першоджерела. 

План поаспектного аналізу документа під час реферування 



включає в себе такі пункти: мета дослідження; запропонований 

варіант вирішення проблеми (або об’єкт і предмет розгляду); специфіка 

запропонованого варіанту вирішення проблеми; призначення чи галузь 

застосування дослідження; місце проведення дослідження; методи 

дослідження; експериментальна перевірка; результати; висновки; 

переваги застосування запропонованого варіанту вирішення проблеми; 

рекомендації. 

Основні способи реферативного викладу 

Під час написання рефератів рекомендується використовувати 

такі основні способи реферативного викладу: 

- цитування, тобто дослівне відтворення фрагментів первинного 

документа; 

- перефразування, що передбачає часткову зміну (скорочення, 

об’єднання, заміну, згрупування та інші подібні процедури) окремих 

фрагментів тексту первинного документа; 

- заміщення – заміна фрагменту тексту (речення загалом, його 

частини, словосполучення чи слова), якщо це не спотворює зміст 

документа;  

- опущення – пропуск слова чи словосполучення без спотворення 

смислового змісту тексту реферату. Пропустити можна дані 

пояснювального характеру, роз’яснення чи ілюстрації до основних 

положень реферованого документа;  

- суміщення – операція, за якої два чи кілька речень, де є подібні 

елементи, накладають одне на одне, утворюючи складну конструкцію, 

коли подібні компоненти використовуються лише один раз. 

 

Завдання до теми 

1. Виконайте реферований переклад наведеної статті з урахуванням 

практичних рекомендацій. 



HUNTFORCARBOMBSUSINGLASERS 

A system uses lasers to detect traces of explosives left on car door handles 

by would-be bombers 

AT SOME roadside checkpoints in Iraq there are still guards who will 

point a handheld device at people, cars and trucks in the hope its antenna will 

twitch to reveal the presence of a bomb. But the contraption doesn't work; it's 

just a radio aerial swinging on a handle. Unfortunately, the message about its 

deadly ineffectiveness hasn't reached all its users. 

Last week, James McCormick, whose company made £50 million selling 

the fake bomb detectors for up to £27,000 each, was jailed for 10 years for 

what a judge at London's Old Bailey called a "callous confidence trick" that 

resulted in dozens of deaths after cars containing bombs were waved through 

checkpoints where the device was being used to screen for explosives. 

But there is some good news in the field of bomb detection. As 

McCormick was being jailed, the European Commission's innovation arm 

announced the successful creation of a much more believable bomb-sniffing 

device. Created by a consortium funded by the EC, the portable laser rig is 

claimed to detect as little as 1 microgram of explosives from up to 20 meters 

away. 

"No other research organization or company has to date achieved similar 

breakthrough results," says Paul Codd, a spokesman for the project, known as 

Optical Technologies for the Identification of Explosives (OPTIX). 

The system works by firing laser pulses at objects like door handles, 

windows, luggage or steering wheels to detect the traces of explosives that 

would-be bombers leave behind after handling bombs. It can be mounted in a 

van or on a mobile robot. 

Just a few years ago, such an announcement would have been met with 

skepticism worthy of McCormick's bomb-dowsing device. The problem was 



that, outside of pristine lab conditions, available laser technology was foiled 

by the presence of environmental contaminants. 

OPTIX gets around this by combining two methods that didn't work 

alone: laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and Raman 

spectroscopy. In LIBS, a high-energy laser is fired at a target – a suspicious car 

door handle, say. This causes any residue to turn into a plasma that emits 

certain wavelengths of light, which reveal the elements in the residue. The 

molecular makeup of a residue can be worked out using the Raman technique, 

because the laser induces vibrations that are unique to each chemical 

compound. Combining the two pieces of information allows technicians to 

work out if the residue is from an explosive. 

As one might expect, it isn't without risk. "Caution is required when 

directing laser beams at explosives, since a beam of sufficient intensity 

andappropriate wavelength can cause them to ignite or detonate," says Sidney 

Alford, founder of bomb disposal equipment maker Alford Technologies in 

Chippenham, UK. But he thinks OPTIX will be safe, if used carefully. "Provided 

the laser is aimed only at trace quantities of explosive, this problem should 

not arise," he says. 

"The [new] trace explosives detector will increase security in all 

scenarios," says Alberto Calvo, a director at Indra Sistemas, part of the OPTIX 

consortium. But given recent events, it might be worth withholding judgement 

until trials, now underway with police bomb squads across Europe, come back 

with unassailably positive results. 

Paul Marks 

10 May 2013  New Scientist www.newscientist.com 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть етапи виконання реферативного перекладу. 



2. Які пункти включає в себе план поаспектного аналізу документа 

під час реферування? 

3. Назвіть основні способи реферативного викладу матеріалу. 

Література: [4; 5; 14; 15; 18]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Розвиток навичок редагування текстів тематики «Ринок 

праці» 

Мета: тренування навичок літературного редагування текстів з 

урахуванням специфіки конкретного тексту. 

Короткі теоретичні відомості: 

Слово "редагування" походить з латинської мови і означає 

"приведений до порядку". Редагування – це аналіз, перевірка, 

спрямована на виправлення тексту, призначеного для опублікування 

або для безпосереднього використання його як документа. 

Редагування – складний творчий процес. Основна мета 

редагування – ліквідація мовних помилок. Окрім того, в процесі 

редагування встановлюється відповідність тексту зокрема і документа 

загалом різним вимогам: перевіряється фактичний матеріал, оцінюється 

композиційна будова документа, вдосконалюються його мова і стиль 

викладу. 

Основа редагування – робота з текстом. Текст повинен будуватися 

на основі певного, послідовного і доказового мислення. При редагуванні 

текстів застосовують основні логічні закони. 

Закон тотожності. В межах цього закону предмет думки одного 

міркування, одного доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним. 

Закон тотожності вимагає, щоб у процесі міркування одне знання про 

предмет не підмінялося на інше. Якщо ця вимога порушується, то 

руйнуються логічні зв'язки. 



Закон тотожності має практичне значення. Так, починаючи 

обговорювати якийсь предмет, необхідно бути впевненим, що обидві 

сторони вкладають в нього один і той же зміст. Якщо співбесідники не 

сходяться в розумінні термінів і по-різному трактують їх, обговорення 

стає беззмістовним. Закон тотожності спрямований і на тих осіб, які 

досить нечітко і неконкретне ведуть мову про якийсь факт чи ситуацію. 

У практиці ділового спілкування це часто зустрічається: 

повідомляється про щось, але ведеться мова про інше (побічне). Так, 

великої помилки припускаються ті, хто описуючи один важливий факт, 

переходить на деталі, забуваючи про суть і мету предмета. Наприклад, 

подекуди на службових нарадах, засіданнях доповідач, повідомляючи 

про мету свого виступу, відступає від конкретики і починає говорити 

про сторонні речі. Мета в такому випадку не досягнута і час втрачений 

марно. 

Закон протиріччя. Згідно з цим законом не можуть бути однаково 

вірними (істинними) обидва висловлювання (повідомлення), одне з 

яких що-небудь стверджує, а друге – заперечує в той же час. Наприклад, 

описуючи в звіті фінансово-виробничий стан за попередній 

календарний рік, автор повідомляє, що "організація досягла найвищих 

показників у цьому році. Не менш високих показників було досягнуто і в 

минулому році". В цьому випадку перше твердження заперечується 

наступним. Це – нонсенс, який завдає шкоди не тільки авторитету 

автора документа, а й самій організації, якщо документ призначений для 

виходу за її межі. Слід відмітити, що закон протиріччя не дає 

теоретичної відповіді на питання, яке з суджень вірне. Достовірність 

вивіряється тільки практикою. 

Закон виключення третього. Основний зміст цього закону 

логіки полягає в наступному: якщо є два судження, які суперечать одне 

одному, то одне з суджень обов'язково вірне, а друге – невірне. Отже, між 



ними не може бути середини – третього судження. Наприклад, в тексті 

документа може бути повідомлено, що "організація виконала план 

повністю, але недовиконаною залишилася ланка роботи...". 

Закон достатньої підстави. Цей закон формулюється так: для 

того, щоб визнати судження про предмет істинним, повинні бути вказані 

достатні підстави для цього. Не досить тільки стверджувати що-небудь, 

необхідно думку (точку зору) обґрунтувати. Інакше кажучи, підтвердити 

її фактами, інакше висловлювання залишиться голослівним. 

Етапи редагування 

Робота розпочинається з вичитки в цілому. При першому 

прочитанні не рекомендується вносити виправлення одразу. Можна 

зробити помітки на сторінках або в самому тексті олівцем. Якщо текст 

складний, то бажано робити помітки на окремих аркушах паперу, які 

потім скріплювачем підшивають до редагованого документа. 

Перший етап – уважне ознайомлення з текстом. При цьому 

перевіряється весь фактичний матеріал і звертається увага на те, чи 

його досить або забагато. В процесі роботи на цьому етапі ретельно 

перевіряються всі джерела, цитати, бібліографічні дані. Свої зауваження, 

якщо вони виникли під час роботи над текстом, редактор повинен 

погодити з автором документа. 

Другий етап передбачає безпосереднє виправлення документа. При 

цьому особа, яка займається редагуванням, сама вирішує, який план 

робіт на цьому етапі буде найкращим. В процесі одночасно вирішується і 

питання мовного стилю. Для полегшення роботи використовуються вже 

готові замітки, зроблені під час першого прочитання тексту. 

Третій етап – готовий матеріал друкується, а один з варіантів 

тексту подається автору. 

 

Завдання до теми 



1. Прочитайте текст, виконайте реферований переклад англійською 

мовою, звертаючи увагу на комунікативну функцію, зробіть його 

редакторську правку. 

 

Ринок праці-2018. ТОП-20 професій, яких гостро потребує Україна  

Яна Степанковська  

Ринок праці у першій половині 2018 року демонструє стабілізацію. 

Однак безробіття в Україні все ще залишається високим, а попит на 

спеціалістів зовсім не відповідає пропозиції. Вперше з 2013 року 

спостерігається зростання зайнятості населення: у першому кварталі 

2018 року кількість працюючих осіб у країні збільшилась на 149 тисяч. 

Якщо за цей же період 2017-го частка зайнятого населення становила 

55,2%, то зараз – 55,9%, розповів на прес-конференції в.о. голови 

Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. 

Однак рівень безробіття в Україні все ще залишається високим: за 

методологією Міжнародної організації праці, в Україні безробіття 

складає – 9,7%, тоді як в країнах ЄС – 7,4%. Великою залишається частка 

українців, які працюють «в тіні», але їхня кількість поступово 

зменшується. Державна статистика переконує, що поза межами чинного 

законодавства працюють 21,8% громадян, порівняно з 22,3% минулоріч. 

Де шукати роботу 

Кадровий портал HeadHunter Україна проаналізував головні 

тенденції ринку праці за І півріччя 2018 року, і виділив п’ять областей 

України, де найбільша пропозиція вакансій: Київська, Харківська, 

Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Найбільша кількість як 

вакансій, так і резюме представлена у столиці. У Кіровоградській, 

Миколаївській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській областях з 

початку року кількість вакансій збільшилась на 20% від початку року. 

Найзначніше зменшення (20-30%) кількості вакантних пропозицій 

спостерігалося у Рівненській та Сумській областях.  



Кого шукають роботодавці  

У Києві, за даними кадрового порталу, найбільше попитом 

користуються спеціалісти зі сфер «ІТ, телеком» (розробники та 

інженери), «Продажі» (менеджери по роботі з клієнтами та спеціалісти 

роздрібної торгівлі), «Маркетинг». У регіонах у трійку провідних замість 

сфери «Маркетинг» тепер увійшли спеціальності зі сфери 

«Виробництво» (машинобудування та харчова промисловість). У 

першому півріччі на кожну вакансію претендували по 3-4 людини. ТОП-5 

сфер з найвищою конкуренцією у І півріччі 2018 року увійшли «Вищий 

менеджмент», «Видобуток сировини», «Початок кар’єри, студенти», 

«Юристи» та «Мистецтво, медіа, розваги». Ці сфери були найбільш 

конкурентними і минулоріч.  

У Державній службі зайнятості фіксують дисбаланс попиту і 

пропозиції на ринку праці. За інформацією відомства, на 3 тис. вакансій 

економістів є 5 тис. охочих цю роботу отримати. Натомість ринок 

потребує водіїв, продавців, охоронців, бухгалтерів, кухарів, вантажників, 

швачок, електрозварювальників, слюсарів, токарів, пекарів, столярів, 

офіціантів, медичних сестер, трактористів, птахівників, тваринників, 

інженерів, фармацевтів, педагогів. В.о. голови Держслужби зайнятості 

Валерій Ярошенко нагадав, що в Україні до 80% випускників шкіл 

вступають у вищі навчальні заклади, і тільки решта отримує професійну 

освіту. Тоді як в Україні наявність вищої освіти не дає гарантії отримати 

високооплачувану роботу після закінчення навчання.  

На обліку у Держслужби зайнятості 304 тис. безробітних, з них з 

вищою освітою – 47%. У великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків, в 

центрах зайнятості зареєстровано 85-90% безробітних з вищою освітою. 

Тому часто люди після здобуття вищої освіти перенавчаються на 

робітничі професії. В Україні створили Центри професійно-технічної 



освіти державної служби зайнятості для підготовки 

висококваліфікованих робітників.  

Заробітні плати  

Найвища середня зарплата зафіксована у Києві і дорівнює 13 553 

грн, далі йде Донецька область – 9 774 грн, Київська – 9 480 грн, 

Дніпропетровська – 9 000 грн. Що цікаво, на п’ятому місці йде 

Закарпаття, яке зазвичай було в кінці списку. А Івано-Франківська 

область, що наприкінці минулого року була під номером 22-23 у списку, 

зараз входить в ТОП-10 областей з найбільшим рівнем зарплати. 

Найнижчі зарплати пропонують медсестрам, продавцям, водіям, 

швачкам. В охороні здоров'я середня зарплата становить – 5 747 грн, в 

освіті – 6 958 грн, в адмініструванні і обслуговуванні – 7 024 грн.  

Але є у базі даних служби зайнятості і високооплачувані вакансії. 

Найбільше платять в Україні працівникам сфери ІТ, фармацевтам, 

фахівцям у фінансових та страхових напрямках.  

Тенденції до значного підвищення заробітних плат в Україні не 

зафіксовано. Згідно з даними опитування HeadHunter, 34% респондентів 

зазначили, що в їхніх компаніях з початку року підвищили зарплату всім 

співробітникам без винятку; у 30% – підвищили тільки тим, хто виконав 

або перевиконав план/KPI. Третина респондентів зауважили, що у 

компаніях, де вони працюють, не переглядали заробітну плату. Про 

скорочення зарплати повідомили лише 3% з усього загалу опитаних.  

Скільки реально заробляють українці?  

За підрахунками російських економістів, реальна зарплата в Україні 

досягла історичного максимуму у 2017 році. Вища школа економіки – 

єдиний виш на пострадянському просторі, що входить в першу сотню 

авторитетного шанхайського рейтингу – проаналізувала зарплати у 

Росії, країнах СНД, Центральної та Східної Європи, а також у Китаї та 

Бразилії. Виявилось, що у 2017 році середня зарплата в Україні 



становила всього $273. Але ця цифра мало що говорить про якість 

життя, що його забезпечує ця зарплата.  

Середня зарплата в Україні продовжує динамічно зростати, і вже у 

травні 2018-го становила 8725 грн або $334. Ці $334 перетворюються 

ПКС на $1271 з урахуванням поправки на інфляцію в Україні і США за 

перші п'ять місяців 2018 року.  

 

Повний текст тут: https://glavcom.ua/economics/finances/rinok-praci-

2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-potrebuje-ukrajina-517151.html 

 

Контрольні питання 

1. Що показав аналіз зробленого перекладу? До яких операцій 

прийшлося вдаватися найчастіше? 

2. У чому, на вашу думку, полягає специфіка перекладеного тексту? 

3. Що, на вашу думку, становить найскладнішу проблему в 

запропонованому тексті з точки зору його редагування? 

Література: [4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 16; 17]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема. Вмотивованість створення контекстуальних замін при 

послідовному та двосторонньому перекладі. Основні граматичні 

трансформації при перекладі 

Мета: розглянути види контекстуальних замін, засвоїти навички 

контекстуальних замін при послідовному двосторонньому перекладі. 

Короткі теоретичні відомості: 

Особливості контексту можуть змусити перекладача відмовитися в 

перекладі від застосування навіть варіантного відповідника, не кажучи вже про 

еквівалентний відповідник. У такому випадку він вдається до контекстуальної 

лексичної заміни. 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


При лексичних замінах відбувається заміна окремих конкретних слів або 

словосполучень вихідного мови словами або словосполученнями цільової мови, 

які не є їх словниковими відповідниками, тобто мають інше лексичне значення, 

ніж слова вихідної мови. 

Характер контекстуальної заміни цілком залежить від особливостей 

індивідуального контексту, і перекладачеві доводиться щоразу шукати особливі 

шляхи перекладу. Це завдання вимагає творчого вирішення, і в більшості 

подібних випадків перекладач може керуватися лише загальними принципами 

перекладу. Тим не менше, є ряд перекладацьких прийомів, використовуваних, в 

основному, для створення контекстуальних замін. Існує шість таких прийомів: 

1) прийом конкретизації; 2) прийом генералізації; 3) прийом антонімічного 

перекладу; 4) прийом компенсації; 5) прийом смислового розвитку; 

6) прийом цілісного переосмислення. 

Отже, контекстуальна заміна ‒ це така лексична перекладацька 

трансформація, внаслідок якої перекладним відповідником стає слово 

або словосполучення, що не є словниковим відповідником і що підібрано 

із врахуванням контекстуального значення слова, яке перекладається, 

його контексту вживання та мовленнєвих норм і традицій мови 

перекладу: 

Materials are anything from which products can be made. Матеріали ‒ 

це все те, з чого можна виробити вироби. 

The strongest limits on the variability of what are presumed to be funda-

mental constants come from measurements made in the Oklo uranium mine in 

Gabon. Найбільші обмеження на варіювання того, що вважається 

фундаментальними константами, отриманими внаслідок вимірювань, 

що зроблені на урановій копальні в Окло (Габон). 

Decision theory shares characteristics with game theory. Теорія 

прийняття рішень базується на положеннях, подібних до положень 

теорії ігор. 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83


A shock occurs when a "live" part of some device is touched. Якщо 

доторкнутися до відкритої частини пристрою, що перебуває під 

струмом, то відбувається удар електричним струмом. 

У наведених прикладах слово anything перекладено 

словосполученням все те, а слово strongest ‒ словом найбільші, що не є 

словниковими відповідниками, але разом з тим адекватно передають 

смисл означених англійських речень. 

Завдання до теми 

1. Перекладіть речення, застосовуючи контекстуальну заміну при 

перекладі певних слів та словосполучень: 

 

1. These forces tend to become significant when the electron clouds of the 

molecules overlap. 2. Perpetual Motion is a long-held concept of a system that 

could provide useful work indefinitely, once set in motion. 3. Indoor radon has 

become a major health concern because it increases the risk of lung cancer. 4. 

The whole product development process is increasingly multidisciplinary. 5. 

However, these optimistic expectations had already begun to be undermined 

in the 1930s. 6. The design of parachutes has become increasingly 

sophisticated. 7. The barometer is thus the basis for all meteorological 

prediction. 8. English law is committed to a rational rather than a formalistic 

system of evidence. 9. Local government is ill fitted to resist any 

encroachment on its powers by the central government. 10. As an organized 

school, Epicureanism went out of existence early in the 4th century AD. 11. 

Although homeopathy is discounted by most doctors, it is still widely 

practised. 12. Major developments in the field of communications and control 

have been the replacement of analogue systems with digital systems. 13. One 

of the major handicaps faced by offenders in their attempts to earn a 

legitimate livelihood is an inadequate education. 14. As a glacier moves down 

a valley, or cross-country in the case of a large ice sheet, it sculpts the land in a 

characteristic manner. 15. Air offers about 15,000 times as much resistance to 



heat flow as a good thermal conductor such as silver does, and about 30 times 

as much as glass. 16. The scope of geophysics also broadly includes outer-

space phenomena that influence the earth, even in subtle ways; the effects of 

the sun on the earth's magnetic field; and manifestations of cosmic radiation 

and the solar wind. 17. Until the beginning of the 20th century, astronomers 

were still uncertain about the nature of what were then described as the 

spiral and elliptical nebulae. 18. Hypermedia, especially in an interactive 

format where choices are controlled by the user, is structured around the idea 

of offering a working and learning environment that parallels human thinking. 

19. Because of outside antagonism to the system of "complex marriage", 

whereby all adults in the community were considered married to one another, 

the system was abandoned in 1879. 20. A second major discovery by 

ethologists is that many complex behaviours come pre-packaged as motor 

programs ‒ self-contained circuits able to direct the coordinated movements 

of many different muscles to accomplish a task. 21. Sony is also active in the 

computer industry, with products for information processing and storage, and 

in telecommunications, producing answering machines, cordless telephones 

for the home, and cellular mobile telephones. 22. Two Hungarian physicists 

who had recently emigrated to the United States, Leo Szilard and Eugene 

Wigner, alerted the US government to the possibility of an atomic bomb. 23. 

While social issues receive enormous media attention and are of critical 

concern to Aboriginal people themselves, they are merely one element of the 

bigger picture. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення прийомів конкретизації та генералізації. 

2. Що називається прийомом антонімічного перекладу? 

3. Який зв'язок між прийомом антонімічного перекладу і смисловим 

розвитком? 

4. Що називається прийомом компенсації втрат? 



5. Які види компенсацій існують у перекладацькій практиці? 

6. У яких випадках застосовується описовий переклад? 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15; 23, с. 17‒25]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Основні граматичні трансформації при перекладі на 

українську мову економічних текстів 

Мета: засвоїти основні перекладацькі прийоми при відтворенні текстів 

економічної тематики. 

Короткі теоретичні відомості: 

У практиці перекладу граматичні трансформації, як правило, 

сполучуються з лексичними. У багатьох випадках змінення конструкції 

речення спричиняється лексичними, а не граматичними причинами. Оскільки 

комунікативне навантаження речення потребує ретельного вибору слів, аби 

мати точне відображення в перекладі, рішення перекладацького завдання 

залежить від вдалого вибору форми слова, його граматичної категорії. 

Кваліфікований переклад починається зі стадії, коли іншомовне 

речення вже осмислене перекладачем, а отже, його граматичну структуру 

розкрито. Під впливом різних факторів перекладач має звертатися до 

граматичних трансформацій, найважливіші з яких полягають у повній або 

частковій реконструкції речення, у заміні частин мови і членів речення у 

перекладі.  

Граматичні трансформації полягають у перебудові структури речення в 

процесі перекладу згідно з нормами мови перекладу. Трансформація може 

бути повною або частковою залежно від того, чи змінюється структура 

речення повністю або частково. Зазвичай, коли змінюються головні члени 

речення, відбувається повна трансформація, якщо ж замінюються лише 

другорядні – часткова. Окрім заміни членів речення можуть замінюватися і 

частини мови. Частіше за все це відбувається одночасно. 



Важливо враховувати всі фактори, які можуть впливати на 

застосування граматичних трансформацій, а саме: 1) синтаксичну функцію 

речення; 2) його лексичне наповнення; 3) його смислову структуру; 4) 

контекст (оточення) речення; 5) його експресивно-стилістичну функцію. 

Граматичної трансформації може також потребувати контекстуальне 

оточення. Найчастіше це спостерігається при перекладі англійських періодів, 

або ряду речень, що починаються з одного й того самого особового 

займенника. Стилістична норма рідної мови цього не припускає. 

Майже найрозповсюдженішим прийомом граматичних трансформацій 

слід вважати заміну іменників дієсловами, що пов’язане з багатством і 

гнучкістю дієслівної системи рідної мови. Заміна іменника дієсловом може 

спричинятися, по-перше, відсутністю іменника в рідній мові, по-друге, 

необхідністю змінити будову речення згідно з нормами мови перекладу. Так 

само в процесі перекладу прикметники можна замінювати іменниками, 

дієсловами й прислівниками. Такі ж зміни можна здійснювати з 

дієприслівником ІІ в атрибутивній функції. 

Загалом усі граматичні трансформації можна поділити на морфологічні й 

синтаксичні. До морфологічних умовно відносять: 1) заміну частини мови; 2) 

перестановку; 3) випущення елементу; 4) додавання елементу; 5) комплексну 

трансформацію, яка поєднує 2 або більше з перерахованих вище. Серед 

синтаксичних трансформацій найпоширенішими у вживанні є синтаксична 

транспозиція, повна і часткова зміна структури речення, членування речення 

і об’єднання речень. 

Завдання до теми 

1. Звертаючись до запропонованого викладачем словника 

термінологічних словосполучень, знайдіть в англомовному економічному 

тексті та продемонструйте 20 випадків, коли перекладачу варто вдатися до 

граматичних трансформацій. 

2. Прокоментуйте ці випадки з точки зору виправданості застосування 

граматичних трансформацій. 



3. Вкажіть, які зміни в лексиці тягнуть за собою використані граматичні 

трансформації. 

Контрольні питання 

1. Назвіть передумови граматичних трансформацій. 

2. Прокоментуйте роль контексту в застосуванні перекладацьких 

прийомів. 

3. Яким чином структура й система англійської мови впливає на 

класифікацію граматичних перекладацьких трансформацій? 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15; 23, с. 17‒25]. 

  



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Збереження прецизійної та базисної інформації в тексті перекладу. 

2. Мотивація розширення фонових знань. 

3. Вплив контексту на результат перекладу. 

4. Безеквівалентна лексика (реалії, неологізми, власні назви), прийоми її 

перекладу. 

5. Поширення абревіатур та скорочень в газетних текстах. Проблема 

збереження форми. 

6. Способи створення оказіональних відповідників. 

7. Структурно-семантичні особливості англійських атрибутивних груп. 

8. Поширення атрибутивних словосполучень в спеціалізованих текстах. 

9. Атрибутивна природа англійської економічної термінології. 

10. Особливості перекладацького скоропису. 

11. Реферативний переклад – спосіб передачі змістовної канви інформації. 

12. Необхідні граматичні трансформації при перекладі на англійську мову. 

13. Ізоморфізм та алломорфізм засобів вираження модальності в мові 

оригіналу та мові перекладу. 

14. Вплив контексту на вибір модального відповідника. 

15. Лексико-граматичні трансформації при перекладі модальних присудків. 

16. Перекладацький скоропис як чорновий варіант перекладу. 

17. Компресія чи конкретизація інформації з посиланням на фонові знання. 

18. Оформлення остаточного варіанту перекладу, його редагування. 

МОДУЛЬ 2 

19. Використання необхідних трансформацій у залежності від виду перекладу 

(усний, письмовий, послідовний, двосторонній). 

20. Вплив ситуації на результат перекладу (формальна, неформальна, 

національна специфіка комунікантів тощо). 

21. Варіативність перекладів або проблема інтерпретації. 



23. Види реферування (складання плану, тези, використання цитацій). 

24. Перестановка інформаційних блоків при реферуванні. 

25. Логічність викладу інформації, використання вставних слів та оцінних 

компонентів. 

26. Лексико-стилістичні види тексту перекладу. 

27. Порушення граматичних норм мови перекладу. 

28. Проблема збереження стилю при перекладі. 

29. Конкретизація та генералізація значення. 

30. Зміна причинно-наслідкових послідовних зв’язків у процесі перекладу. 

31. Особливості використання антонімічного прийому перекладу. 

32. Морфологічна трансформація.  

33. Зміна синтаксичної природи повідомлення. 

34. Синтаксичні транспозиції та їх передумови. 
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