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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 

12 Основні причини зміни структури речення в 

процесі перекладу 

8 10 

13 Граматичні трансформації при перекладі 

англійських речень з конструкціями пасивного 

стану 

8 10 

14 Способи перевираження безособових форм 

англійського дієслова 

6 10 

15 Проблеми перекладу англійських каузативних 

(спонукальних) конструкцій 

6 4 

16 Способи передачі англійських прийменників та 

сполучників у процесі перекладу 

6 6 

17 Передача англійських атриклевих словоформ у 

процесі перекладу 

6 8 

18 Порівняння текстів перекладів з оригіналами 8 2 

19 Підсумкова письмова контрольна робота 2  

20 1. Переклад 10 тис. знаків науково-популярних 

та публіцистичних текстів наступної тематики: 

1) внутрішня політика України; 

2) міжнародна, зовнішня політика; 

3) різнопланові тексти наукової тематики; 

4) культурне життя; 

5) спорт, міжнародні змагання. 

 25 

 

 

 

 

 

 



2. Вивчення міні-словника основних 

термінологічних словосполучень опрацьованих 

текстів. 

25 

 Усього годин за VIIІ семестр 50 100 

 Усього за рік 100 200 

 

  



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Основні причини зміни структури речення в процесі 

перекладу 

Мета: засвоєння причин зміни структури речення як одного з видів 

граматичної трансформації з метою досягнення адекватного перекладу 

тексту. 

Короткі теоретичні відомості: 

Мотиви і причини використання перекладацьких трансформацій 

зумовлюються тим фактором, що функціональної тотожності оригіналу і 

перекладу не можливо досягти лише формальною відповідністю мовних 

одиниць мови-джерела і цільової мови. За це відповідає комунікативна 

компетенція перекладача, а не лише його мовна компетенція.  

Л.К. Латишев виділяє 3 основних причини перекладацьких 

трансформацій: 1) розбіжності в системах мови оригіналу і мови перекладу, у 

т. ч. відсутність певної категорії у мові перекладу, різне членуванні у рамках 

категорії, розбіжності у категоріях за значенням; 2) розбіжності норм мови 

оригіналу і мови перекладу; 3) розбіжності узусу, що діє в середовищі мови 

оригіналу і мови перекладу. 

Так, якщо розглядати морфологічні розбіжності англійської та 

української мов, то, на відміну від української, англійська мова належить до 

аналітичного типу мов. Якщо в українській мові синтаксичні та морфологічні 

аспекти рівноцінні, то в англійській – відносини між словами виражаються за 

рахунок порядку слів, сполучників, прислівників, тобто, синтаксичними 

засобами. Такий пріоритет синтаксису створює труднощі для перекладу, які 

долаються саме комплексом перекладацьких трансформацій. 

В англійській мові, наприклад, іменник характеризується наявністю двох 

граматичних категорій: числа та детермінованості означеності/неозначеності, 

що визначається використанням артиклю. В українській – є категорії 



відмінка, числа та граматичного роду з їх певним морфологічним 

вираженням. 

Прикметник в англійській, на відміну, від української, не має 

узгодження з іменником у роді, числі, відмінку і категорією ступеня якості, 

хоча в обох мовах існує морфологічно виражена категорія ступеня якості. 

Система англійського дієслова представлена категоріями числа, часу, 

стану, способу дії, виду, тимчасової віднесеності, особи у теперішньому часі 

флексією -s/es у 1-й особі однини і нульовими ‒ в інших особах. В 

українській дієслово має категорії часу, виду, стану, способу, особи, числа, 

граматичного роду у формі однини минулого часу. 

Причиною трансформацій можуть стати і внутрішньомовні фактори, такі 

як сполучуваність і комунікативна структура висловлювання. 

Як відомо, суттєві розходження спостерігаються у категоріях відмінка 

двох мов, а також числа, граматичного роду, означеності/неозначеності, а 

також стану, який в англійській представлений дійсним і пасивним, а в 

українській – дійсним, зворотним і пасивним. Зіставлення випадків вживання 

форм пасивного стану в обох мовах показує, що їх функціонування різне. 

Якщо в англійській пасив широко використовується в реченнях, де особа або 

предмет у функції підмета відчуває на собі чийсь вплив, то в українській у 

цих випадках використовується дійсний стан. 

Крім того, мають місце випадки, коли реченню з присудком у формі 

пасивного стану в англійській мові відповідає українське з присудком у 

дійсному стані. Переклад таких речень неможливий без трансформації, 

інакше перекладачеві не уникнути буквалізму, що порушить вимогу 

адекватності. 

Іншою важливою причиною граматичних трансформацій є синтаксичні 

розбіжності в англійській та українській мовах. Так, в англійській мові, на 

відміну від української, підмет, для якого характерна позиція на початку 

речення, часто виявляється компонентом із мінімальним комунікативним 

навантаженням, яке зростає в кінці речення. Семантичне наростання 



комунікативного навантаження, таким чином, збігається з синтаксичним 

членуванням на граматичний суб’єкт і предикат (суб’єкт – тема, предикат – 

рема). Саме цей фактор є причиною перебудов у перекладі з української на 

англійську і навпаки. 

Синтаксичні трансформації так само як і граматичні, при перекладі 

неминучі і відбуваються з цілого ряду причин. Говорячи про їх причини, слід 

мати на увазі наступні: мовні, до яких відносяться обумовлені відмінності у 

будові української та англійської мови, а також прийнятні нормативні 

вимоги; узуальні, або ті, які диктує мовна норма; лексико-семантичні, 

прагматичні (наприклад, екстралінгвістичні), а також індивідуальні 

перекладацькі. Кожна з цих причин розглядається більш детально стосовно 

окремого випадку. Скажімо, до конкретно граматичних причин синтаксичних 

трансформацій відносяться, зокрема, фіксований порядок слів в англійському 

реченні, часткові або повні розбіжності в переданому значенні і вживанні 

ряду форм і конструкцій. При побудові українського речення тип, 

оформлення, порядок слів у реченні змінюються відповідно до 

загальновживаних норм, що вже є трансформацією, яка, однак, може не 

нести емфатичне навантаження і не розцінюється як логічне членування. Такі 

трансформації відбуваються на різних рівнях і можуть бути як внутрішніми, 

так і зовнішніми. Під внутрішніми маються на увазі ті, які відбуваються в 

рамках речення, залишаючи його синтаксичний тип колишнім. Тобто, мова 

йде про заміни, додавання і опущення членів речення, перенесення слова з 

одного речення в інше, або ж зміни складу синтаксичної структури 66 

речення, в результаті синтаксичний тип речення може як залишатися без 

зміни, так і змінюватися. До зовнішніх синтаксичних трансформацій 

належать ті, котрі тягнуть за собою зміну одного типу речення на інший. Це 

можуть бути: заміна простого речення на складне і навпаки; зміна порядку 

послідовності частин складного речення; заміна головного речення на 

підрядне, складносурядного на складнопідрядне і навпаки; заміна типу 

підрядних в складі складнопідрядного речення; двоскладового на 



односкладове, повного неповним; заміна сполучникового типу зв'язку 

безсполучниковим і навпаки; зміна типу висловлювання (стверджувального, 

окличного, питального). І, нарешті, синтаксичні перетворення, які 

відбуваються на міжфразовому рівні – членування і об'єднання речень. 

 

Завдання до теми 

1. Визначте причину і вид синтаксичних трансформацій (зміна складу 

речення, заміна його членів, зміна складу синтаксичної структури шляхом 

різноманітних замін типів речення та ін.) при перекладі наступних речень. 

 

1. Molly remembered Reuben Anthony chatting with Zebina. She thought 

back to that night. 2. He shrugged. 3. "Huh?" Joy tugged at her hand. "You're 

kidding, aren't you? Come on. Mom. It's getting dark". 4. She cast a narrow beam 

of light over a tiny room filled with years of debris. 5. It was a five hour drive from 

Charlotte to the small Georgia town of Harmony where her husband's aunts lived. 

6. She passed through the huge stone columns that marked what was once the city 

limits. 7. Aunt Iris will come down when she's good and ready. ... It won't do to 

rash her. 8. Afraid I woke you up with all my clattering about down here! 9. Emma 

Beth, for God's sake, you sound like a herd of buffalo. Do you want to wake the 

dead? 

 

2. При перекладі наступних речень зробіть перестановки, додавання, 

опущення, перенесення слів, заміну членів речення або інші необхідні 

перетворення. 

 

1. Joy slept soundly, looking even younger than her thirteen years. 2. Last 

year the three of them had spent Christmas skiing in Colorado. 3. But Judson 

Home only laughed. "Just you wait," he told her. 4. Iris cut her bacon into pieces. 

5. Myrt smiled as she brought in the drink. 'Jud's jealous because I wouldn't sell 

him the land so that he could develop a shopping center," she said. 6. Molly looked 



at the clock on her dashboard, it was half pass four, and the sun had the peculiar 

late afternoon slant of pale winter light. 7. Shivering, Molly Stonehouse leaned on 

is windowsill. 8. The two men had remained in touch throughout the years, but 68 

Molly had been so overcome with grief when Ethan died that she had neglected to 

get in touch with Neil. 9. Nantucket was now the wailing capital of the world, but 

there were more than a few islanders who never even seen a whale. 10. While they 

had no choice but to rebuild the Essex's upper works, there could well have been 

suspicious areas below the waterline that they chose to address at a later time, if 

not ignore. 11. Alexis de Tocqueville, after visiting Algeria in 1946, claimed that 

the savage nature of the war there was turning French soldiers into bloodthirsty 

brutes. 12. When combined with the fact that anti-Western and antiimperialist 

movements were sprouting up with increasing regularly in those far corners, the 

destructive potential of this trend was magnified dramatically. 

 

3. Проведіть заміну простого речення і поясніть її причину. 

 

1. Except for the slight fluttering of his cape caught by the wind, he was as 

motionless as a statue. 2. Molly glanced at Joy, who silently left the room. She 

heard her soft tread on the stairs. 3. But still she cried out sharply when her fingers 

touched something soft and cold. Gloves! Gratefully Molly pulled them on. They 

must have fallen to the floor when she slid from the seat to hunt for Augusta. 4. 

The familiar song ricocheted through her mind like a bouncing 69 ball. 5. Three 

times –from 1839 to 1842, in 1878, and again in 1879 –the British went to war in 

Afghanistan to forestall Russian designs. 6. Instead they left the harvesting of 

whales that washed up onto the shore (known as drift whales) to the Wampanoag. 

7. To off-islanders it was clear that these children were a "distinctive class of 

juveniles, accustomed to consider themselves as predestinated mariners. 8. That 

July and August the stench rising from the wharf must have been pungent enough 

to gay even a veteran whale man. 9. All it took was one walk through its narrow 

sandy streets to discover that despite the stately church towers and the occasional 



mansion, Nuncket was a far cry from Salem. 10. Over the last decade and a half, 

the ship had done well by her Quaker owners, regularly returning at two-year 

intervals with enough oil to make them wealthy men. 11. What a liar you are! 12. 

Hope you slept all right in that relic of bed. 

 

4. Проведіть заміну складного речення і поясніть її причини. 

 

1. Violent as it was, the anarchist movement never represented a truly 

significant threat either to established business interests or to the stability of 

Western governments. 2. Most imperialist statesmen of true stature – including 

Americans such as Theodore Roosevelt, who pushed hard for the annexation 70 of 

the Philippines after the American war with Spain in 1898 – genuinely believed 

that they were performing a moral service by bringing Western liberal democracy 

to the world. 3. President Truman relieved Forrestal of his duties, after which the 

secretary underwent a severe mental collapse, insisting that a coalition of 

communists, Jews, and other members of the Truman administration were "after 

him". 4. Molly swore under her breath as she stubbed her toe on a rocking chair. 

She watched the quiet light loiter over dark oak floors and creep up the marble 

topped dresser. 5. He unfolded the thick newspaper beside him and offered her a 

section, and Molly remembered with a shock that it was Sunday. 6. In 1810 there 

were forty-seven fatherless children on Nantucket, while almost a quarter of the 

women over the age of twenty-three (the average age of marriage) had been 

widowed by the sea. 7. It was largely the women who maintained the complex web 

of personal and commercial relationships that kept the community functioning. 8. 

"The gradual consumption of provisions and store keeps pace with the gradual 

accumulation of oil..., and a whale ship is always full, or nearly so, all the voyage." 

Jud followed them to the car, where he hoisted the busy cedar into the trunk and 

tied down the lid with a length of twine. 9. Finally, after what had seemed an 

endless wait, Nickerson was going to sea. 10. From the earliest times, the 

appearance of a comet was interpreted 71 as a sight that something unusual was 



about to happen. 11. Nantucket's. English settlers, who began arriving in 1654, had 

been mindful of the sea's gangers. 12. It was spectacularly profitable for those 

British or French businesses that gained access to such colonies, but the annual 

return to national governments themselves never exceeded, by most estimates, 

some 3 to 5 percent. 13. In fact, the companies that manufactured such arms were 

soon producing them so quickly that they required large numbers of new 

customers, and a burgeoning international arms trade grew out of the healthy one 

that already existed. 14. Their first boats were only twenty feet long, and they 

launched them from the beaches along the island's south shore. 15. Once they'd 

killed the whale, they towed it back to the beach, where they removed the blubber 

and boiled it into oil. 16. If you should wish to see any man, you need but ask the 

first inhabitant you meet, and he will be able to conduct you to his residence, to tell 

what occupation he is of, and any other particulars you may wish to know. 

 

5. При перекладі речень визначте рему і тему, способи їх вираження в 

англійському висловлюванні і поясніть прийоми їх передачі. 

 

1. "French opera is to my taste", the man said. 2. If you only think so, you 

must find a way of convincing her. 3. I was never without my sketchbook, which 

was a sort of visual diary of my trip. 4. People still did things the old way in 

Cheshire. 5. Mahogany chests, gilded eagles, and polished silver sauce boats 

glimmered from a succession of exquisite booths. 6. Arrangements of stargazer 

lilies, snapdragons, spider chrysanthemums, and eucalyptus bloomed from a pair of 

cast-iron urns. 7. London in 1750 was the most modern city in the world. 8. 

Middle-class matrons streamed back and forth along the city's mud dye streets. 9. 

A Cheshire farmer probably ordered the blue blanket chest. 10. Loomis made 

furniture for the minister in lieu of paving his church taxes. 11. Hammers and 

clamps hung from sawhorses. 12. Bottles of stains and varnishes lined the shelves 

in neat rows. 13. A new chair might appear in town one day. 14. In every comer, 

arrangements of flowers stood in Chinese vases. 15. A charity called the East Side 



Settlement House runs the Winter Antiques Show for a week each January. 16. A 

number of interesting people had owned it for over the past several years. 17. He 

ran a woodworking shop at the centre of town. 18. Some of the antiques had sat the 

palatial country homes, where their owners rarely so much as touched them. 19. "I 

can speak English. I can write English," he said, 20. My one pass at her had been a 

humiliation for us both, but neither was I submissive. 21. Sick at heart as they 

prepared to blow their ships into the air the crews of her sister ironclads suddenly 

broke into wild cheering. 22. It has been pressed into service. 23. A man appeared 

– not a squat Sicilian farmer but a tall elegant-looking man in a soft yellow sweater 

and light-coloured slacks and sunglasses. He greeted us. 24. Besides, her air of 

spiteful superiority was like a goad to me. 25. The personality of a director is the 

deciding factor to me. 26. Everything had been transformed: magic. 27. Many 

years passed since then. 28. She was wearing the dress I liked the most, a white 

crocheted one. 29. The early past war years saw a reappraisal of values. 30. The 

next three days were the same – the same shopping, the same waiting, the same 

snubs, even the same starling glimpses of her body. 31. The statement and her 

accent told me she was German. 32. She didn't answer. "I have one, I like so, not 

large"– but her slender measuring hands made it seem large – "however, yes, it is a 

Tiziano". 33. I was informed that I was not dinner guest. But once again I was 

surprised how, in the manner of trying to appear casual, Haroun was manipulating 

she situation. 34. So in that way I was informed that I was not a dinner guest. 35. 

Another obvious trait of very rich European aristocrats was their literal 

mindedness. 36. What I have never said is that the most resourceful storytellers the 

ones who avoid a particular story, the only story the teller has; the very avoidance 

of itis the reason for the other wilder tales. 37. In front of the map stood a little 

man wearing a fur-lined сoat. 38. Dealers usually require a year to stockpile a 

booth full of objects worthy of the Winter Show. 39. Change came slowly lo a 

place like Cheshire. 40. No such madness had yet infected Cheshire. 41. Against 

the white walls, Giampietro had placed such objects as a Goddess of Liberty 

weathervane, circa 1865, which he had priced at $95.000. А large wooden Indian 



in a painted blanket headdress stood in one comer. A Pennsylvania chest, a Navajo 

blanket, and a portrait by an itinerant artist named George Hartwell also awaited 

prospective new owners. 42. Sotheby's threw a cocktail party on Monday evening 

to inaugurate the largest auction of the year in the world of American antiques. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні причини перебудови речення в перекладацькому 

процесі. 

2. Назвіть фактори, що зумовлюють синтаксичну транспозицію. 

3. Чи пов’язані морфологічні особливості двох мов з синтаксичними 

трансформаціями. Якщо так, наведіть конкретні приклади. 

4. Поясніть природу комплексності перекладацьких трансформацій. 

5. Яким чином тема-рематична організація повідомлення відбивається на 

перекладному варіанті? 

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

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Граматичні трансформації при перекладі англійських речень 

з конструкціями пасивного стану 

Мета: засвоїти основні прийоми перекладу англійський речень з 

конструкціями пасивного стану з урахуванням специфіки категорії стану в 

англійській та український мовах. 

Короткі теоретичні відомості: 

Виконуючи переклад, перекладач насамперед визначає спосіб перекладу, 

тобто міру перекладацької трансформації. Під перекладацькими 

трансформаціями розуміють перетворення, за допомогою яких здійснюється 

перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу. Вони проводяться з 

метою досягнення адекватності перекладу, для більш точної передачі 

інформації, що міститься в тексті оригіналу. При цьому необхідне 

обов'язкове дотримання відповідних перекладацьких норм мови, з якої 



здійснюється переклад. Теорія і класифікація перекладацьких трансформацій 

розроблені, в першу чергу, в працях Л. С. Бархударова, В. Н. Коміссарова, Я. 

І. Рецкера.  

В результаті оцінки і аналізу мовних одиниць оригіналу і зіставлення їх з 

одиницями мови, на яку перекладають, визначаються вимоги, що 

пред'являються умовами адекватності та норм мови, на яку перекладають. На 

їх основі проводяться операції, що виражаються в перекладацьких 

трансформаціях, які поділяються на такі типові види:  

‒ лексичні, викликані відмінностями в наповненні лексичних одиниць 

вихідної мови і мови перекладу і які представляють собою відхилення від 

прямих словникових відповідників  

‒ граматичні, які полягають в перетворенні структури речення 

відповідно до норм мови, на яку перекладають (перестановка), серед них:  

‒ морфологічні, під якими розуміють заміну однієї частини мови 

іншою або декількома частинами мови;  

‒ синтаксичні, які визначаються як установлені різного роду 

причинно-наслідкові зв'язки між елементами контексту;  

‒ стилістичні, що виражаються в зміні стилістичного забарвлення 

перекладної одиниці.  

На практиці найчастіше здійснюються трансформації змішаного типу, 

які поєднуються між собою та відбуваються одночасно. Як правило, одна 

трансформація тягне за собою іншу, можливо, іншого типу. Трансформація – 

ця обов'язкова і невід'ємна складова перекладацької діяльності. Вона має 

складний, комплексний характер і становлять особливу складність. 

Граматичні трансформації виступають у формі перетворення окремих 

граматичних одиниць на рівні словосполучень, речень і більших утворень. 

Мають значення особливі граматичні властивості мовних одиниць, тобто 

морфологічних або складових граматичних одиниць на рівні словосполучень, 

речень і більших утворень. 



Граматичні трансформації полягають у повному або частковому 

перетворенні одиниці англійської мови в одиницю української мови, яка має 

інше граматичне значення. Тут мова йде про зміну структури речення, 

можливу заміну головних і другорядних членів речення при одночасній 

заміні частин мови. 

Заміна головних членів речення. Цей перекладацький прийом часто 

використовується в силу того, що в ряді випадків в англійських та 

українських реченнях функціональне навантаження головних членів різне. 

Так, можуть не збігатися функції підмета. Наприклад, якщо англійський 

підмет позначає об'єкт дії, то він може замінюватися додатком. Граматичні 

трансформації бувають необхідні і тоді, коли спостерігається розбіжність 

типів присудка і їх вживання в англійській та українській мовах. Так, 

англійський складений іменниковий присудок може передаватися через 

український дієслівний присудок в активному стані на пасивний і навпаки. 

Заміна головних членів речення супроводжується іншими істотними змінами. 

Заміна одного з головних членів тягне за собою заміну іншого, змінюються 

частини мови і їх форми, синтаксична структура речення зазнає серйозних 

змін, часто відбувається його членування або об'єднання. 

Заміна інших членів речення. Цей вид трансформації має подвійну 

природу, в ньому поряд з граматичними перетвореннями відбуваються 

синтаксичні. Найбільш частою причиною такого перетворення є 

комунікативне членування. З точки зору граматики такі заміни доцільні, коли 

англійські речення ускладнені характерними синтаксичними компонентами – 

інфінітивними, герундіальними, абсолютними конструкціями, які не мають 

українського аналога. Заміна частин мови також часто призводить до заміни 

членів речення. Найбільш поширений і простий приклад – заміна англійської 

пасивної конструкції на активну в українській мові з відповідною заміною 

членів речення. 

Типовим прикладом заміни членів речення є заміна англійської пасивної 

конструкції українською в активному стані, коли англійський підмет 



замінюється в українському реченні на додаток або обставину, а другорядний 

член англійського речення (додаток або предикативний член при дієслові-

зв'язці) стає підметом або вживається невизначено-особова конструкція; 

також змінюється форма пасивного стану англійського дієслова на форму 

активного стану українського дієслова. 

 

Завдання до теми 

1. При перекладі наступних речень визначте характер трансформацій, 

необхідних для передачі пасивного стану. 

 

1. He supposed that it would be his record on foreign, policy that determined 

the outcome of the 1964 election, and he also thought that his rе-election would be 

unlikely if he alienated the while South. Nor did he expect to be controlled by 

events. 2. James completely lost his bottle and ran back to London, soon to be 

caught up by a rather puzzled William. Had James not been a bit do-hilly he could 

still have saved the situation. But no – not him. 3. The Tories weren't taking anу 

risks, however, and banned the cheaper press. ... Public meetings were forbidden 

and the Act of Habeas Corpus was suspended. 4. Mary's sister, Anne, was 

catapulted into power in 1702 aged thirty eight. Although dull and lethargic herself 

she was ace at employing chaps who weren't. 5. One of the whales was pulled up 

onto the wharf, and before the day was out thousand of people – including, 

perhaps, the five-year-old Thomas Nickerson –had come to see it. 6. He deported 

800 rebels to the West Indies and Barbados not, I hasten to add, for the good of 

their health and 100 left were dangled along the sides of the roads as an example to 

others (they must have got the message, wouldn't, you?). Neither the Whigs nor the 

Tories were too pleased by James's cruelty but with his army of 30,000 

professional soldiers behind him it was tough bananas! 7. The first proper Prime 

Minister was invited and called Sir Robert Walpole. His job was to clear up the 

mess and keep the country on an even keel under Whig rule. 

 



2. При перекладі наступних речень визначте функцію виділеного 

іменника і здійсніть необхідну заміну частин мови. 

 

1. Neither Kennedy nor Johnson was prepared to sacrifice the prospect of 

success to the mere exhilaration of self-righteousness. 2. Jack had little sense of 

urgency about the race question. 3. Compounded over a few years, this would 

bring a market improvement in Indians' standard of living. 4. In the students' 

opinion, corruption, collision, and nepotism were the causes of the crises. 5. Dango 

(домовленості данго) is a sociable process. 6. These rules can be interpreted as 

attempts to ensure that the winner is likely to be the lowest-cost bidder, and 

therefore to maximize the total shares profits. 7. The cost of deviating now is the 

loss of the future. 8. Now everyone takes bribes as though it is his last day at work. 

9. If competition were introduced into Japanese construction industry, there would 

probably be a shakeout. 10. A dramatic demonstration of his power came in 1985 

when he abolished the entire customs bureau because of its corruption. 11. Markets 

flourished regardless, and with them economic growth. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте синтаксичні особливості формальних підметів it і 

there. 

2. У чому полягає суть проблеми відтворення речень з формальними 

підметами it і there при перекладі? 

3. Дайте характеристику категорій перехідності/неперехідності дієслова. 

4. Дайте характеристику активного і пасивного стану дієслів в 

англійській та українській мовах. 

5. У чому полягають особливості перекладу пасивних конструкцій з 

перехідними та неперехідними дієсловами? 

 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15]. 

 



Практичне заняття № 14 

Тема. Способи перевираження безособових форм англійського 

дієслова 

Мета: сформувати навички перекладу безособових форм дієслова, 

спираючись на граматичну будову і комунікативну функцію тексту. 

Короткі теоретичні відомості: 

До безособових (неособових) форм англійського дієслова (Verbals) 

відносяться інфінітив, герундій та дієприкметник.  

Інфінітив. При передачі інфінітива слід мати на увазі, що він має певні 

властивості, виконує ті чи інші синтаксичні функції, є частиною тієї чи іншої 

складної конструкції. Представляючи собою неособову форму дієслова, 

інфінітив називає дію, однак, не виступаючи самостійно в ролі присудка, 

може виконувати в реченні функції іменника. При цьому він має і дієслівні 

властивості: може мати прямий додаток, визначатися прислівником, має 

граматичні форми відносного часу, стану, виду. Синтаксично інфінітив 

виконує ті ж функції, що й іменник і може виступати в ролі підмета, 

складової частини присудка (іменного або дієслівного), додатку, означення, 

обставини мети, наслідку або з допустовим значенням. Конструкція, в якій 

інфінітив виступає як частина складного підмета в суб'єктному 

інфінітивному звороті, перекладається в залежності від її складу. Якщо в ній 

присутні дієслова чуттєвого сприйняття, то, як правило, вона перекладається 

безособовим або невизначено-особовим зворотом в якості головного речення 

з подальшим підрядним додатковим реченням. Якщо інфінітив виражений 

дієсловом-зв'язкою to be, то можливий переклад простим реченням. У ряді 

випадків – простим реченням зі вступним безособовим (як відомо, як 

повідомляють, припускають) або ж за допомогою модального дієслова чи 

прислівника (наприклад, дієслово to suppose). 

Герундій. Як особлива, відсутня в українській мові граматична 

категорія, яка використовується для вказівки на виконання, вчинення дії, її 

процес, в англійській мові дозволяє уникати навантаження речень і 



створювати короткі і стислі мовні звороти. Герундій має ознаки як іменника, 

так і дієслова; при перекладі може передаватися одним з них, в залежності 

від контексту. У реченні виконує функції підмета, додатку, частини 

присудка, означення (завжди в поєднанні з прийменником, зазвичай of), 

означального герундіального звороту, обставини часу, мети, причини, 

способу дії та ін. (завжди в поєднанні з прийменником). Можливість вибору 

при перекладі залежить не тільки від функції герундія, але і від контексту. 

Дієприкметник минулого часу (Participle II). Маючи властивості 

прикметника і прислівника, в реченні дієприкметник виконує функції 

означення, означального дієприкметникового звороту, частини складного 

додатку, обставини часу і причини. Дієприкметник, не виступаючи 

самостійно в якості присудка, може бути його складовою частиною. При 

перекладі передається в залежності від виконуваної функції. 

 

Завдання до теми 

1. Визначте граматичну та синтаксичну функцію інфінітива і 

інфінітивних конструкцій, звертаючи увагу на підмет. При перекладі речень 

зробіть необхідні трансформації і поясніть їх. 

 

1. To speak of these things as "children's issue" is to consider them in their 

diminutive form and make them easier to dismiss. 2. So many of us, as parents, 

wish to capture the image of what we have been told family life and childhood are 

supposed to be. 3. I'm not sure they have an understanding of what a childhood is 

supposed to be. 4. One thing that youth is supposed to have is time. 5. This is the 

way we are, we're not supposed to be children. 6. Because children seem to know 

more about the world, adults are more likely to assume, sometimes wishfully, that 

kids can take care of themselves. 7. The topic of childhood seems to touch some 

adults deep chord in my generation. 8. We are not able to save much and seem to 

need everything. 9. What I've noticed is that more young women I work with seem 

to be choosing to have wardrobes instead of children, or choosing not get married 



at all. 10. Yet even relatively affluent parents can't seem to buy enough time. 11. 

Some children are expected to be more responsible for sell-care when then parent's 

aren't around. 12. It is not my right to insist that they have a childhood just like 

mine, or that I impose my boyhood escapism on them. 

 

2. Визначте вид і склад присудка, а також функцію інфінітива. 

Перекладіть речення. 

 

1. It is not for us to decide. 2. To speak of these things as "children's issue" is 

to consider them in their diminutive form and make them easier to dismiss. 3. The 

goal of the movement will be to improve family life and the lives of children now, 

as well as in the future. 4. One of the ways to hold on to childhood is to have 

children of your own. 5. The movement's success will depend on a few things. 6. 

How can families liberate themselves and their full potential? 7. In the past, kids 

might have turned to extended famines, churches, healthy neighborhoods. 8. 

Unless adults can be concerned about and can contribute to the next generation, 

they suffer from stagnation. 9. Adults – whether or not they themselves arc parents 

– need to be needed by the young. 

 

3. У наступних реченнях визначте склад складного додатку і перекладіть 

речення. 

 

1. I subconsciously realize who to ask for time and how much to ask 25 for, 

and to apologize: "I need to talk to so and so, but I'll only take fifteen minutes." 2. 

It is necessary for the reaction to be accelerated. 3. I tell myself each person can 

make his or her own life as positive as they want it to be. 4. I want to be there for 

them yet I want them to have what's good, too. 5. We expect more of the children, 

expect our children to do better in school, to be more responsible, to be more 

aware. 6. It allows our current national condition to be viewed through a 

particularly clear lens. 7. But I've got two babies in my house now, my half-sisters, 



and I don't want to leave and not see them grow up. 8. I had always to import a 

friend for you to play with. 

 

4. Поясніть, чим виражене означення в наступних реченнях, встановіть 

функцію інфінітива, зробіть переклад. 

 

1. She must have got over it, however, as she is one of the only people to go 

down in history as having died of exhaustion from a fit of laughing. 2. The only 

conclusion for him to make was the following. 3. Could it be that, after twenty 

years of movements, a new kind of liberation movement is germinating – one that 

recognizes the right of family to be connected? 4. As a boy growing up in a 

troubled family, I sensed that I could get much of what I needed from the web – 

neighbours to watch out for me on the street, schools that cared, and an 

understandable community in which to prove myself. 5. The way to reverse the 

process is to find ways to increase positive contact between adults and children. 6. 

It is an article to be discussed, but not approved now. 7. They are the first 

generation to grow up in the electronic bubble, the environment defined by 

computers and new forms of television, the first generation to grow up in new kind 

of dispersed, deconcentrated cities, not quite urban, rural, or suburban. 

 

5. Визначте склад інфінітивних конструкцій, поясніть їх функції 

обставин. Перекладіть речення. 

 

1. Most of the parents move here work long hours at two careers in order to 

support this expensive and nostalgic vision. 2. To be effective, this movement, by 

defining family in the broadest possible way, will enlist the commitment of people 

who are not parents. 3. To speak of these things as "children's issue" is to consider 

them in their diminutive form and make them easier to dismiss. 4. For a force to 

exist there must be two objects involved. 5. The temperature was too low for the 

substance to decompose. 6. Despair arises when a person is convinced that it is too 



late to try again. 7. Your moments together are too precious to waste. 8. He went 

home only tо die. 9. He came home to see his house burnt down. 10. She awoke 

from her thoughts to find someone speaking to her. 11. The sellers offered the 

buyers 5.000 tons of oil, delivery to be made on October. 12. I woke one morning 

to find myself famous. 13. This took place when another Stuart pretender to our 

throne, Prince Charlie, (known rather "camply" as Bonnie) landed in Scotland with 

seven of his mates to stir up the heavy Highlanders again (as they'd all had a nice 

rest). 14. The first national population census is being carried out to pave the way 

for national elections to be held by June 2004. 

 

6. У наступних реченнях присутні або інфінітив, або інфінітивні 

конструкції, які виконують різні функції. Визначте, які саме. Поясніть, які 

заміни необхідні. Перекладіть речення. 

 

1. To look back at the United States in 1961, when Kennedy took office, is to 

see that the country was about to undergo a deep and sudden change, as profound 

as any since the abolition of the slavery. 2. Suddenly for once? Everyone agreed 

and decided to ask William of Orange James' nephew (and daughter Mary's hubby) 

to come and have a nice friendly chat to try and talk James out of making Britain's 

future, Catholic (fat chance). 3. But he does not seem to have known Negroes (as 

those people then 28 preferred to be called except as servants or as political artists). 

4. Being nice to them did not seem to get results. 5. They expected blacks to accept 

white priorities. 6. They believed that he had done more for them than any other 

president since Lincoln, and they expected him to do more. 7. Barnett seems to 

have been high on Confederate legend and the prospect of great popularity in his 

state. 8. The Kennedys had their own reckoning to carry out. 

 

7. У наступних реченнях герундій виконує різні функції. Визначте, які 

вони, які можливі шляхи передачі. Перекладіть речення. 

 



1. What they mourn – even with vivid memories of noisy, whiny, sometimes 

obnoxious little people who blocked whore they wanted to walk, seldom entered a 

room without leaving it in tatters, and never closed their mouths except to chew – 

is that they did not spend enough time "savoring" their children 2. In 1813 

Wellington dived into Europe and chased the French all over the place, finally 

catching and driving them out of Spain at Vittoria before crossing the Pyrenees. 3. 

This event had been originally planned by A. Philip Randolph, as we have seen, as 

a means of putting pressure on the president. 4. The government has an essential 

role to play in designing markets. The cost of deviating now is the loss of future 

profits. Suharto periodically fired officials whenever their bribe-taking became too 

blatant. 5. Wilson concluded that the state's taking over of the means of production 

can "never guarantee the happiness of anybody but the dictators themselves". 6. 

Often this results, as with the Soviet managers, in their keeping knowledge to 

themselves. 7. With everyone separately putting his hand in the till, however, the 

firms are discouraged from investing. Thus, there will be little left to take bribes 

from next year. 

 

8. Для передачі наступних речень, що містять дієприкметник 

теперішнього часу (Participle I), необхідно провести складні перетворення. 

Визначте, які саме, дайте пояснення. Перекладіть речення. 

 

1. All you had to do was sit around some city or encampment, smoking, 

drinking and waving weapons around every now and again, while the ones inside 

did the same. The winner was the side that didn't get bored first. (Текст має 

гумористичне забарвлення). 2. There she is, looking like a Roman, sitting in 

what looks like an amphibious wheelchair. 3. Believing that all was well, the 

President made a television speech at 10 p.m. urging the people of Mississippi and, 

especially, the university students to accept that the law should be obeyed. 4. 

Anyway there was no question of the movement simply setting for the Kennedy 

strategy. 5. Senator Eastland, while publicly attacking the marshals for bringing 



their troubles on their own heads by their "amateurism" and renting in the usual 

fashion about "judicial tyranny", told Hobby privately that Barnett had behaved 

ludicrously. 6. Martin Luter King went to jail where he composed his masterpiece, 

"Letter from Birmingham Jail", vindicating his strategy and tactics. 7. He was a 

victor at last, commanding events, not merely reacting to them, and he meant to 

exploit the victory. 8. Kennedy (who like his brother Hobby, wanted a bill, not an 

issue) took them through the entire roll of the House and Senate, giving them Larry 

O'Brien's estimate of how each member of Congress would vote. 9. Limiting the 

amount they extort enables the firms to invest and grow, ultimately generating a 

bigger surplus for the bribe takers to exploit later. 10. Given well-functioning 

markets, prices act as a self-correcting mechanism. 11. The differing effects of 

corruption in Indonesia and Russia are explained by a theory of Andres Shleifer 

and Robert Vishny. 12. The second proposition is that for the elaborate exchanges 

occurring in modern economics, the state is indispensable, providing goods and 

services that markets would undersupply and acting in the background as market 

rule-setter and referee. 

 

9. Визначте, яку функцію виконує дієприкметник минулого часу, 

розгляньте можливі способи його передачі. Перекладіть речення. 

 

1. A lost ball recalls another lost ball twenty, thirty years ago. 2. Something 

unnamed is unraveling around them. 3. They are the first generation to grow up in 

the electronic bubble, the environment defined by computers and new forms of 

television. 4. His mother is an athletic woman, very committed to her children's 

schooling and athletic achievements. 5. When I was ready to play with my parents, 

they had their housework taken care of, and they could spend time with me. 6. 

When heated, solids expand little as compared with liquids. 7. Here is the 

beginning of understanding that parents are doing their best, and most children are 

doing their best, and they're doing pretty well, all things considered. 8. An 

advertising for Pioneer electronics shows a handsome young man, legs crossed, in 



his lap a baby he feeds with a bottle. 9. A very serious little girl, eyebrows 

scrunched up behind her thick glasses, explained: "Well, you should not stare out 

the window or dream". 10. The entire Ukrainian economy ran according to а plan 

built on biased information. 11. The regular troops finally ordered in by Bobby 

Kennedy were maddeningly slow to appear (another black mark for the Pentagon 

in the eyes of both the Attorney-General and his brother); it was touch and go until 

dawn. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні засоби перевираження інфінітиву при 

перекладі. 

2. Охарактеризуйте основні засоби перевираження герундію при 

перекладі. 

3. Охарактеризуйте основні засоби перевираження дієприкметника при 

перекладі. 

4. Яка безособова форма дієслова викликає найбільші труднощі при 

перекладі. З яких причин? 

5. Назвіть усі види трансформацій, що вживаються при перекладі 

конструкцій з безособовими формами дієслова. 

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

 

Практичне заняття № 15 

Тема. Проблеми перекладу англійських каузативних (спонукальних) 

конструкцій 

Мета: з’ясувати причини необхідності перетворень граматичного 

характеру при перекладі англійських каузативних (спонукальних) 

конструкцій, виробити навички перекладацьких рішень. 

Короткі теоретичні відомості: 

Каузативна конструкція – це трикомпонентне словосполучення зі 

спонукальною семантикою, що утворює складний додаток. 



Граматичні трансформації полягають у повному або частковому 

перетворенні одиниці англійської мови в одиницю української мови, яка має 

інше граматичне значення. Тут мова йде про зміну структури речення, 

можливу заміну головних і другорядних членів речення при одночасній 

заміні частин мови. Найбільш поширені прийоми при проведенні 

граматичних трансформацій – це заміна англійського віддієслівного іменника 

на українське дієслово або англійського дієслова на український іменник; 

заміна множини на однину і навпаки; заміна герундія на віддієслівний 

іменник, інфінітив, або дієприкметник; а також можливі заміни інших частин 

мови. Заміна може бути викликана відсутністю відповідного іменника в 

українській мові або необхідністю зміни структури речення відповідно до 

норм української мови. Необхідність трансформації може бути викликана 

відсутністю еквівалентних форм і конструкцій в українській мові, таких як 

інфінітивні конструкції, абсолютні конструкції, каузативні конструкції та 

інші. Розбіжності у значенні і вживанні еквівалентних форм і конструкцій, 

які для кожної з мов є особливими, які вимагають специфічного 

розташування синтаксичних одиниць і дотримання власних правил 

словотворення, це ще одна причина трансформацій. У цьому випадку 

доречно говорити про переклад дієприкметників і дієприкметникових 

зворотів, заміні частин мови і членів речення і т. д. 

Заміна членів речення, що супроводжується перебудовою структури 

речення, є частим видом граматичних трансформацій, що зустрічається. Вона 

може відбуватися з різних причин і найчастіше буває викликана 

необхідністю комунікативного членування речення. Суть граматичної заміни 

полягає у передачі граматичних і смислових функцій англійських мовних 

одиниць, включаючи ті, які не мають категоріальних відповідників в 

українській мові. 

Граматичні трансформації здійснюються в тих випадках, коли цього 

вимагає синтаксична функція, лексичне наповнення, смислова структура, 

експресивно-стилістична функція речення або оточуючий його контекст. 



Передача каузативних конструкцій. Граматичні трансформації, до яких 

призводить присутність каузативних конструкцій, також носять складний 

характер. У таких багаточленних конструкціях перший компонент 

виражений каузативним дієсловом в особовій формі, другий – іменником або 

займенником, а третій варіюється в залежності від відносин, якими вони 

виражені. Їх передача, як правило, вимагає перестановок, замін і 

синтаксичних перетворень. 

Завдання до теми 

1. Визначте тип присудка, способи його передачі і проведіть граматичні 

трансформації, якщо вони необхідні. 

 

1. But negotiations are complicated by the fact that production costs are 

private information to the firm. 2. The Kennedy's world was comfortable, northern 

and white. 3. Meanwhile, Suharto's family and cronies became immensely wealthy. 

4. Some of the larger firms are highly sophisticated technologically. 5. The whole 

situation is so corrupt, that everywhere you go people forget about the interests of 

the industry. 6. Second, an argument is worthless without some way of enforcing 

it. 7. Such indexes are necessarily subjective and inexact. 8. The incentives the 

planners offered producers were necessarily blunt. 9. Communist planning is dead, 

bin an autopsy can be informative. 10. The word dango is unique to Japan but the 

practice, of course, not. 11. Corruption cuts into productivity because firms that 

few they will be at the mercy of bribe-takers are reluctant to invest. 12. A ship is 

more likely to survive a raging storm if it is in the charge of a veteran captain, who 

has met it, than a physicist who is expert in fluid mechanics and structural ability 

but lacks seagoing experience. 13. Suharto periodically fired officials whenever 

their bribe-taking became too blatant. 14. The benefits of growth were wide-

spread. 15. Payments for protection we rife. 16. Dango is the name given in Japan 

to a negotiation among bidders to decide which firm will get the job. 17. Petty 

corruption among low-level clerks in government offices was rampant. 

 



2. Визначте семантику прикметника, що входить в складений іменний 

присудок, і можливі способи його передачі. Перекладіть речення. 

 

1. This low productivity might be attributable to dango. 2. The text was not 

readable. 3. Many skills arising from repetition and practice are intuitive and not 

reducible to written rules. 4. Insisting that the internet be monitorable would have 

condemned it to perpetual underdevelopment. 5. Officials are sometimes 

undistinguishable from the criminals. 6. The fastest way to make a ton of steel 

plates was to make than thick, so the steel factors mode them so thick that they 

were often unusable. 7. This paid off: it made the internet adaptable and 

participatory. 

 

3. Визначте можливі способи передачі дієслівного присудка з додатком, 

звертаючи увагу на семантику дієслів. Перекладіть речення. 

 

1. Indonesia under Suharto had fast growth for thirty years despite widespread 

corruption. 2. Paul Mauro ran a statistical analysis across seventy countries, using 

these corruption indexes and national income and investment data. 3. The 

conspirators hold their meetings in restaurants, tea rooms, and golf clubs, thus 

bringing to the life Adam Smith's dictum. 4. Jusuf Wanandi noted Suharto's "abuse 

of power in all the things he has done". 

 

4. У наступних реченнях визначте склад каузативної конструкції, 

поясніть необхідність і вид трансформації. 

 

1. But they could not stand back and let the Freedom Riders be murdered. 2. 

On Inauguration Day his eagle's eye had noticed that there were no black faces in 

the detachment of the Cost Guard which paraded before him; he ordered 

immediate action to remedy the situation thus disclosed, and required a report from 



each Cabinet officer on how things stood in his department. 3. So Bobby urged the 

civil rights movement to make black voter registration its prime objective. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте категорію спонукальності в англійській та 

українській мовах. 

2. Які розбіжності у двох мовах викликають проблеми при перекладі 

каузативних конструкцій? 

3. До яких морфологічних трансформацій мусить звертатися перекладач, 

щоб перекласти каузативну конструкцію? 

4. До яких синтаксичних трансформацій мусить звертатися перекладач, 

щоб перекласти каузативну конструкцію? 

5. Охарактеризуйте усі види перекладацьких трансформацій при 

перекладі каузативних конструкцій. 

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

 

Практичне заняття № 16 

Тема. Способи передачі англійських прийменників та сполучників у 

процесі перекладу 

Мета: засвоїти способи передачі англійських прийменників та 

сполучників у процесі двостороннього перекладу. 

Короткі теоретичні відомості: 

При перекладі текстів з англійської мови на українську виникають 

численні труднощі з вибором слів через полісемію англійської мови, 

особливо ця проблема стосується багатофункціональних службових слів. 

Тому контекст відіграє неабияку роль при виборі потрібного значення. 

Клас службових слів протиставляється класу повнозначних слів за 

ознакою синтаксичної несамостійності. Службові слова не виконують 

функцій членів речення. Вони зазвичай супроводжують ті чи інші 

повнозначні слова, будучи засобами їх синтаксичного (аналітичного) 



оформлення. Відповідно до цього, всі службові слова можна класифікувати 

за їх здатністю поєднуватися з певними класами повнозначних слів. 

Перший поділ класу службових слів заснований на їх ролі при 

самостійних словах: одні служать для уточнення деяких граматичних або 

семантичних моментів, інші ‒ для з'єднання повнозначних слів один з одним. 

У зв'язку з цим всі службові слова можна розділити на два основні класи: 

уточнювальні слова, або модифікатори, і з'єднувальні слова, або конектори. 

Серед модифікаторів виділяються два класи: неграматичні і граматичні 

модифікатори. Перші вживаються перед будь-якими повнозначними 

словами, посилюючи їх значення, але не впливаючи на граматичний характер 

того слова, перед яким вони вживаються. Як відомо цю роль виконують 

частки. Граматичні модифікатори «прив'язані» до певних класів 

повнозначних слів. Вони, по-перше, служать показниками (маркерами) тих 

або інших класів повнозначних слів, а по-друге, передають певні граматичні 

значення. Граматичні модифікатори (маркери) розділяються на маркери, що 

не виражають залежності, і маркери, які виражають залежність того слова, 

перед яким вони вживаються. 

Прийменники і сполучники відносяться до класу службових частин 

мови, тобто такого класу слів, що передають відношення між членами 

речення, не називаючи ці відношення. Тому останнім часом для них стали 

вживати термін «конектори». Вони є типом конекторів, які застосовуються 

для зв'язку слів, компонентів складного речення і самостійних речень в 

тексті. 

Зв'язки компонентів тексту не можна порівнювати зі зв'язками 

компонентів речення, навіть складного. Ймовірно, тому підрядні сполучники 

майже не використовуються для зв'язку самостійних речень. Правда, деякі 

речення можуть починатися з підрядного сполучника, але це буває зазвичай 

там, де підрядне речення передує головному. 

Багатофункціональні слова в англійській мові володіють здатністю 

виконувати різні функції в реченні. У зв'язку з цим вони перекладаються на 



українську мову по-різному. Багатофункціональне слово after може 

вживатися в ролі: а) прислівника часу, маючи значення слів: потім, 

внаслідок; б) прийменника часу і місця, має значення: після, по, за, услід за; в) 

підрядного сполучника, має значення: після, після того, як. 

Багатофункціональне слово after може бути перекладене наступними 

способами: а) для посилення висловлювання або протиставлення його 

іншому, дане слово передається словами адже, врешті-решт; б) словом 

навздогін. 

Багатофункціональне слово as може вживатися в ролі: а) підрядного 

сполучника причини в значенні оскільки, бо; б) підрядного сполучника часу в 

значенні коли; тоді як; по мірі того як; в) прислівника зі значенням як; г) 

тимчасового сполучника. Аs може вживатися при описі «фонової» ситуації, 

тобто такої, яка вже мала місце раніше і продовжувала відбуватися, коли 

сталася подія, про яку говориться в головному реченні. Сполучник as 

зазвичай вводить додаткову інформацію і стоїть на початку речення; д) 

сполучника (just) as (вживається при описі коротких одночасних дій); е) 

сполучника as long as. Якщо речення введене сполучником as long as (доки), 

то дія, про яку йдеться у головному реченні, протікала паралельно з тією 

дією, про яку ведеться мова в додатковому, до закінчення останнього: You'll 

never be a good mathematician as long as you live. ‒ Ти ніколи в житті не 

станеш хорошим математиком. 

Багатофункціональне слово before може вживатися в ролі: а) 

прислівника часу зі значенням раніший, раніше (зазвичай ставиться в кінці 

речення); б) прийменника часу і місця зі значенням до, раніше, перед, вперед; 

в) підрядного сполучника зі значенням до того, як; перш ніж. 

Багатофункціональне слово for може вживатися в ролі: а) прислівника 

зі значенням для, за; б) прийменника зі значенням протягом, а також за 

допомогою слів якби не, хоч би. 

Багатофункціональне слово since може вживатися в ролі: а) 

прийменника часу зі значенням з, після; б) прислівника часу зі значенням 



відтоді, тому назад (зазвичай ставиться в кінці речення); в) підрядного 

сполучника зі значенням оскільки; відколи; г) як незабаром; після того, як у 

випадку, коли повідомляється про деяку ситуацію, що почалася у минулому і 

може мати місце в сьогоденні: I've known him since I've visited USA. Я знаю 

його після того, як я відвідав США. I've known him since 2002. Я знаю його з 

2002-го року. 

Завдання до теми 

1. Перекладіть текст, звертаючи увагу на прийменники і сполучники. 

 

This veterinary lab is the linchpin in one state’s coronavirus testing approach 

By Karin Brulliard 

 

Akhilesh Ramachandran emailed Oklahoma’s public health laboratory just 

days after the novel coronavirus hit the state in March. As a manager of a 

veterinary school diagnostic lab, he knew lots about rapid, high-volume testing for 

viruses ‒ in animals. He offered his facility as a "backup" for human testing, he 

said, figuring officials "might say, ‘You guys do 100 samples, and we’ll do the 

rest.’" 

But within weeks, the Oklahoma State University lab was running more 

human coronavirus tests than any other lab in the state. It had recruited a raft of 

volunteers and hired additional staff to work until 3 a.m. processing thousands of 

tests a week ‒ nearly a quarter of the state total, and four times more than the 

decaying state public health lab. Lab personnel, all animal specialists, speak of 

their new task as a public service mission. 

"Being the lab that is doing the most testing has made the responsibility so 

much higher on our shoulders," said Ramachandran, a veterinarian who said his 

biggest concern is that one of his staff members will fall ill with the virus, perhaps 

forcing the lab to shutter. "That could be a severe impact on the state." 

The Oklahoma Animal Disease Diagnostic Laboratory’s scrappy, 

collaborative effort to shift gears amid a crisis was aided by basic biological 

https://www.washingtonpost.com/people/karin-brulliard/
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similarities between humans and other species: Animals’ nasal passages are 

routinely swabbed for viruses, and nucleic acid is extracted from samples and 

amplified on state-of-the-art machines identical to those used in human testing for 

the novel coronavirus. But it also highlights the preparedness of many animal 

health labs, which ‒ unlike public health labs ‒ have been buttressed by federal 

grants to be bulwarks against outbreaks that could cripple livestock and poultry 

industries. 

A handful of other veterinary labs across the country are running human 

tests, adding diagnostic capacity to a patchwork national testing effort beset by 

several woes. Although several others want to help, regulations have stood in the 

way, said David Zeman, executive director of the American Association of 

Veterinary Laboratory Diagnosticians, which accredits animal health labs. 

Labs running human coronavirus tests must be certified by a group that 

accredits human labs and have FDA-approved equipment. Some animal labs have 

come up with workarounds, such as the one at Oregon State University, which 

partnered with a human lab to share resources. The massive animal health lab at 

Texas A&M University, on the other hand, complains that its efforts to be 

accredited for human testing have been stymied by the federal government. 

"This authorization business is the biggest obstacle," said Zeman, whose 

group represents 64 animal health labs, many of which, he said, could run far more 

tests than Oklahoma State’s. "The machinery is the same, the science is the same, 

the diagnostic test is the same. The only difference is the specimen." 

Although a small number of U.S. cats, dogs and other animals have tested 

positive for the virus that causes covid-19, animal health labs are running few such 

tests, in part because the chemicals used are needed for human testing and are in 

short supply. 

Even with the technical know-how, the coronavirus operation was a big 

undertaking for Oklahoma State, a 25,000-student campus in Stillwater that is 

running tests under a contract with the state. 

https://www.npr.org/2020/04/28/845484900/public-health-labs-suffered-budget-cuts-prior-to-the-coronavirus-pandemic
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After Gov. Kevin Stitt (R) amended an emergency order to allow academic 

labs to conduct testing in late March, university officials asked the veterinary lab’s 

leaders how they might help. 

Ed Kirtley, an engineering dean and former firefighter with emergency 

management experience, was deployed to handle logistics. Knowing the lab would 

need more people, a task force he formed emailed faculty and staff in search of 

volunteers with laboratory experience. After identifying people who might be 

vulnerable to the novel coronavirus ‒ and deciding they weren’t right for work 

involving it ‒ the committee had 58 volunteers. 

Within nine days, the volunteers and staff had taken steps required of people 

who work in human labs ‒ they were tested for hepatitis B, trained on handling 

blood-borne pathogens and schooled on the federal patient privacy law known as 

HIPAA. 

Campus bus drivers were hired to drive vehicles from the university motor 

pool to pick up patient samples, mostly from public health departments and 

hospitals in rural counties across the state. 

Inside the brick lab, Jerry Ritchey, a veterinary pathologist who was interim 

director at the time, was thinking about numbers. The tests would be run in the 

molecular diagnostics section headed by Ramachandran, which already had FDA-

approved machines capable of running up to 2,000 coronavirus tests a day. 

"Previously it was used for animals, and now it’s being used for a different 

kind of animal," Ritchey said. "A coronavirus at the end of a nasal swab, it doesn’t 

really matter if it came from a cow, a pig or a person ‒ it’s going to be tested the 

exact same way." 

The molecular diagnostics section had five employees normally, and the lab 

was determined to keep up with its regular job of running about 100,000 tests 

annually for animal diseases. To cope, a night shift was added, staffed by graduate 

students in sciences and led by a faculty member whose family was stranded in 

India by travel shutdowns. He figured he might as well work when he would be 

"sleeping at home anyway," Ramachandran said. 

https://kfor.com/news/gov-stitt-issues-executive-order-to-allow-ou-osu-labs-to-conduct-covid-19-testing/


Unlike other labs, Oklahoma State’s has not had trouble procuring test 

processing kits. Other supplies have been harder to come by, such as the protective 

sleeves scientists wear over their arms when handling samples. A solution was 

apparent to a lab full of veterinarians familiar with the long obstetrics gloves that 

"you wear when you dig your hand into the back end of a cow," Ramachandran 

said. "You can buy hundreds of those at a time. We just cut off the palm portion of 

it." 

Another hurdle is sorting and labeling patient samples. Unlike specimens 

from animals, which are often submitted and approached as herds, each human 

specimen is handled as an individual. So for several hours each night, a dozen 

volunteers unpack the day’s deliveries, matching vials to documents, bar coding 

and delivering them to the lab. 

"I felt like this was an opportunity for me to contribute to the mission of the 

university and to the state of Oklahoma, but also I was just feeling helpless" about 

the pandemic, said Darren Hagen, an assistant professor of animal genomics. Four 

nights a week, Hagen rushes home from his day job to briefly see his three 

children, then heads to the animal health lab to help out. 

Now though, Hagen says his volunteering is driven by a desire to ease the 

burden on Ritchey, Ramachandran and other lab staff, who he worries will burn 

out. 

As of Friday, the lab had tested more than 21,600 samples, about 4 percent 

of which were positive; the state’s positive rate was just above 5 percent. It will 

continue covid-19 testing as long as it’s needed, university officials said. 

So far the lab has run up to 1,300 tests in one day. It could do 700 more, but 

that would require a third shift, and Ramachandran says he isn’t eager to do that. 

As a veterinarian in the unlikely position of managing covid-19 testing in what has 

become the most important diagnostic lab in Oklahoma, he’s already working 10 

a.m. to 3 a.m. each day. 
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Ramachandran’s wife works in the university veterinary hospital’s 

emergency department, which means she also pulls long hours. They see little of 

their 16-year-old son, who mostly has been handling his own home schooling. 

The last several weeks have "felt like a year," Ramachandran said. But he said 

he’s focused on the big picture ‒ stopping the novel coronavirus. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте класифікацію службових частин мови та місця в ній 

прийменників  та сполучників. 

2. Охарактеризуйте граматичні й семантичні функції прийменників і 

сполучників. 

3. Поясніть тенденції перекладацьких тактик при відтворенні 

англійських прийменників і сполучників українською мовою. 

4. Чи є відмінності у вживанні сполучників і прийменників в англійській 

і українській мовах. Якщо так, поясніть, у чому вони полягають. 

5. Які службові слова і службові частини мови складають найбільшу 

проблему при перекладі? 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15]. 

 

Практичне заняття № 17 

Тема. Передача англійських атриклевих словоформ у процесі 

перекладу 

Мета: тренування перекладу англійських текстів з конструкціями, що 

містять артиклеві словоформи, поглиблення знань про стилістичну функцію 

артиклів і засоби її збереження при перекладі українською мовою. 

Короткі теоретичні відомості: 

Одним із найуживаніших актуалізаторів англійської мови є артикль. Він 

не має відповідника в українській мові і тому становить значний 

перекладацький інтерес. Згідно з концепцією сучасної теорії перекладу слід 

говорити не про переклад англійського артикля як граматичного елементу, а 



про передачу його функцій, які у мові перекладу можуть бути виражені за 

допомогою інших засобів. Деякі граматичні труднощі перекладу українською 

мовою англійських науково-технічних та художніх текстів зумовлені 

розбіжностями в будові цих мов, у наборі їхніх граматичних категорій. Так, в 

українській мові відсутні неозначений та означений артиклі, які, відповідно, 

мають дейктичну функцію. До мовних засобів, які виконують роль 

еквівалентів артиклів в їх основних значеннях, належать синтаксичні, 

насамперед порядок слів (препозиція і постпозиція), морфологічні (форми 

множини) та лексичні (займенники, числівники, прикметники тощо) засоби.  

Артиклі, виконуючи суто структурно-граматичну функцію у реченні, у 

більшості випадків безпосередньо не перекладаються. Відтворення ж 

артиклів тут може відбуватися за допомогою синтаксичної компенсації їх 

значень. У тих випадках, коли необхідно виділити і підкреслити певний 

лексико-семантичний відтінок предмета, значення означеності/неозначеності 

передається у перекладі за допомогою порядку слів. Вважається, що 

українським відповідником підмета з означеним артиклем є препозиція 

підмета стосовно присудка, а з неозначеним артиклем – його постпозиція. 

Але означений артикль також може відтворюватися за допомогою 

постпозиції підмета, та неозначений артикль може бути переданий його 

препозицією. Еквівалентами англійських артиклів при перекладі можуть бути 

також різноманітні лексичні одиниці української мови. Засобами компенсації 

виступають займенники, числівники, прикметники, частки тощо. Означений 

артикль може бути заміщений у перекладі займенниками “цей”, “той”, 

“такий” та займенником “всі”. 

Поняття неозначеності передається українською мовою також за 

допомогою неозначених займенників “будь-який”, “якийсь” та 

прикметниками “новий”, “певний”, “окремий”, “цілий”, “справжній” тощо.  

В художньому стилі артиклі нерідко виконують не тільки дейктичну, а й 

стилетворчу функцію. Тому й підхід перекладача до її відтворення у тексті 

перекладу має бути творчим – таким, що враховує контекстуальне значення 



артиклю. У перекладі художньої літератури контекстуальне значення 

неозначеного артиклю може передаватися за допомогою прикметника, 

підсиленого емфатичною чи іншою часткою або групою часток (наприклад, 

чи не). У перекладі художньої прози відтворення неозначеного та означеного  

артиклів потребує у деяких випадках лексичних додавань та авторських 

пояснень. 

Отже, вибір еквівалентного відповідника залежить значною мірою від 

перекладача, який повинен ураховувати домінантну роль семантико-

стилістичних особливостей цільової та вихідної мов і широкий контекст для 

розуміння та адекватного відтворення артиклів засобами української мови. 

Слід мати на увазі, що перекладач зазвичай має справу не з окремими 

висловлюваннями, а з текстом чи дискурсом, комунікативний потенціал 

якого набагато більший, ніж сукупний зміст речень чи повідомлень, що його 

складають. Завдання перекладача – створити комунікативно рівноцінний 

вихідному тексту текст цільовою мовою. Для цього він сприймає цілісність 

оригінального тексту і відтворює її у тексті перекладу. Відповідно, 

використання будь-яких перекладацьких трансформацій спрямовано на те, 

що адекватно передати зв’язність та цілісність вихідного тексту в перекладі. 

Оскільки артикль відіграє значну роль у побудові зв’язного тексту, то саме 

відтворення його текстотвірних функцій змушує перекладача вдаватися до 

синтаксичних трансформацій та вводити відповідні лексичні одиниці у 

цільовий текст. 

Завдання до теми 

1. Перекладіть речення, звертаючи особливу увагу на функцію артикля, 

прокоментуйте свої перекладацькі рішення з точки зору виправданості 

застосованих засобів її відтворення. 

 

1. Fractured memories of the previous night come slowly back to haunt me. 

The drinking, oh no the drinking, the phone call, oh no the phone call, the 

vomiting, oh no the vomiting. José and then Christian. 2. “Mr. Grey,” Paul returns 



his handshake. “Wait up – not the Christian Grey? Of Grey Enterprises Holdings?” 

Paul goes from surly to awestruck in less than a nanosecond. Grey gives him a 

polite smile that doesn’t reach his eyes. 3. Their sister Alexandra was the Finch 

who remained at the Landing: she married a taciturn man who spent most of his 

time lying in a hammock by the river wondering if his trot-lines were full. 4. I 

knew the me I shaved and this was the guy behind the mirror. 5. Eric! It meant 

something! I had known an Eric, and it had been very important, somehow. That I 

did. Not recently. But the Eric I had known was still around, and that was 

important. 6. An anger, a terrible one, flared within the middle of my body. 7. 

“That was the yes,” said Rish. Her voice was growing quieter. It was true that her 

friend was going only half a mile from them; but Emma was aware that great must 

be the difference between a Mrs. Weston, only half a mile from them, and a Miss 

Taylor in the house; and with all her advantages, natural and domestic, she was 

now in great danger of suffering from intellectual solitude. 8. She quickly brought 

order, dignity and grace into Gerald’s household, and she gave Tara a beauty it had 

never had before. 9. “Jerry, there’s no girl in Savannah you’d have less chance of 

marrying. Her father is a Robillard, and those French are proud as Lucifer. And her 

mother ‒ God rest her soul ‒ was a very great lady.” 10. “Ah, I feel that,” cried 

Arthur. “If Margaret has broken her word to me, if she’s gone to him so callously, 

it’s because it’s not the Margaret I know. Some devil must have taken possession 

of her body.” 11. There are chemists toiling away in their laboratories to create the 

primitive protoplasm from matter which is dead, the organic from the inorganic. 

12. His love cast a glamour upon his work, and his work, by contrast, made love 

the more entrancing. 13. He fixed himself a brandy and carried it into the den. 14. 

But you feel nervous of these electrical affairs, and there is a something about that 

telephone, with its black hole and curly wires, that cows you. 15. The more I 

thought about it the surer I was that Demetriades was the spy. 16. He still faced the 

same way. His hands by his side. It was not an attitude of prayer, but a watching on 

his knees. 17. The westering sun was still just above the horizon, but the clouds 

had vanished. The sky was a pale, absolutely dustless, absolutely pure, azure. 18. 



All the time since leaving Lily I had listened for the sound of the boat, or a boat. 

But there had been none. 19. Our discussion had taken place on a Monday. 20. I 

was doing what I had to do and my actions were, with a richness, my own. 21. The 

changed developed Harriet must, when the resting time of gratitude was over, 

demand of him a changed developed love. 22. “I’m sure you must be good, to be 

so ranked by him.” – This won a smile, and a “Thank you, Milady. I try.” 23. He 

dreamed of a Miranda, but none had so far appeared, and the exclusively masculine 

life of his day school was devoid of love objects. 24. “Is it you, Pedro?” The 

Spaniard came a step nearer. – “Peter is my name; but I doubt I'll not be the Peter 

you're expecting.” 25. “What a pity, the now does not last, even in Eternity, eh, 

Harlan?” 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте граматичні та стилістичні функції англійського 

артиклю. 

2. Вкажіть випадки стилістичної функції англійського артиклю. Наведіть 

власні приклади. 

3. В яких випадках англійський артикль підлягає перекладу, а в яких ні? 

4. Дайте визначення поняттю емфатичної функції та наведіть приклади 

вживання артиклю в емфатичній функції. 

5. Що таке інтерпретаційний варіант перекладу? Які підстави його 

застосування в художньому перекладі? 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15]. 

 

Практичне заняття № 18 

Тема. Порівняння текстів перекладів з оригіналами 

Мета: вироблення навичок лінгвістичного аналізу тексту, що 

перекладається, з метою адекватного відтворення його змісту і форми. 

Короткі теоретичні відомості: 



Форми одного і того ж сповіщення (текст оригіналі і текст перекладу) 

перебувають між собою у відношеннях комунікативної рівноцінності. Вона 

знаходить вираження у нижчезазначеному:  

‒ між двома формами сповіщення потенційно існує високий ступінь 

спільності і схожості, тому що вони обидві складаються з однакових мовних 

одиниць, які надають однакову інформацію для всіх членів даного мовного 

колективу;  

‒ між ними фактично існує достатній ступінь схожості, щоб забезпечити 

необхідне взаєморозуміння в конкретних умовах спілкування (якщо таке 

взаєморозуміння не досягається, учасники акту комунікації обмінюються 

додатковою інформацією, збільшуючи точність сприймання сповіщення);  

‒ обидві форми об'єднуються в процесі спілкування в єдине ціле, і 

відмінності між ними виявляються нерелевантними для тих учасників 

комунікації, які не усвідомлюють цих відмінностей, бо вважають, що 

отримане сповіщення є саме тим, що було передане, і навпаки. Таким чином, 

для комунікантів реально існує один єдиний текст, зміст якого зрозумілий 

всім, хто володіє мовою сповіщення. 

Лінгвістична теорія перекладу широко використовує методи 

дослідження інших розділів мовознавства: граматики, лексикології, 

семасіології, стилістики, соціолінгвістики, психолінгвістики. Для ЗТП 

особливе значення має те, що на її об'єкт поширюються загальномовознавчі 

поняття про мову як засіб спілкування, про мову як систему і як сукупність 

мовленнєвих реалізацій, про двоплановість одиниць мовлення, про 

належність мови до логічних категорій і явищ реального світу. 

Особливо важливими є дані комунікативної лінгвістики про особливості 

процесу мовленнєвої комунікації, про специфіку прямих і непрямих 

мовленнєвих актів, про співвідношення смислу, що висловлюється, і смислу, 

що мається на увазі, у виразі і в тексті, про вплив контексту і ситуації 

спілкування на розуміння тексту та про інші фактори, що обумовлюють 

комунікативну поведінку людей. 



Порівняльний аналіз при перекладі ‒ це аналіз форми і змісту тексту 

перекладу порівняно з формою і змістом оригіналу. Ці тексти являють собою 

об'єктивні факти, доступні для спостереження і аналізу. У ПП 

встановлюються певні відношення між двома текстами різними мовами 

(текстом оригіналу і текстом перекладу). При порівнянні цих двох текстів:  

‒ розкривається внутрішній механізм перекладу;  

‒ виявляються еквівалентні одиниці обох текстів;  

‒ встановлюються зміни форми і змісту, що відбулися при заміні 

одиниці тексту оригіналу еквівалентною їй одиницею тексту перекладу.  

При цьому можливе порівняння двох або кількох перекладів одного 

тексту. Порівняльний аналіз перекладів дає можливість виявити, яким чином 

перемагаються типові труднощі перекладу, пов'язані зі специфікою різних 

мов, а також які елементи оригіналу лишаються нереалізованими при 

перекладі. В результаті одержуємо опис своєрідних "перекладацьких фактів", 

який і дає нам картину реального процесу перекладу.  

Порівняльний аналіз перекладів має за основу припущення, що 

сукупність перекладів, які виконуються в певний хронологічний період, 

може бути розглянута як результат оптимального вирішення всього 

комплексу перекладацьких проблем, що виникли в означений період і 

існують при наявному рівні розвитку теорії і практики перекладу. У процесі 

порівняльного аналізу перекладів також отримується інформація про 

корелятивність (співвідносність) окремих елементів оригіналу і перекладу. 

Ця корелятивність зумовлена двома факторами:  

‒ відношеннями між мовами, що беруть участь у перекладі;  

‒ позалінгвістичними факторами, що впливають на практику перекладу. 

Як правило, саме відсутність кореляції елементів обох текстів призводить до 

помилок у перекладі. 

Вибір варіанта перекладу залежить від суб’єктивних можливостей і 

вмінь перекладача. Але суб'єктивність перекладу є обмеженою завдяки 

необхідності передати якомога повніше зміст тексту оригіналу, а можливість 



такої передачі залежить від об'єктивно існуючих і не залежних від 

перекладача відношень між системами і особливостями функціонування двох 

мов. 

Сприймаючи інформацію від джерела, рецептор вступає в певні 

відношення з текстом. що називаються прагматичними відношеннями. Такі 

відношення набувають різноманітного характеру: 

‒ інтелектуального (текст ‒ для рецептора лише джерело інформації, яка 

його особисто не стосується); 

‒ прагматичного ‒ інформація така, що може мати глибший вплив на 

рецептора, вплив, що спричиняє дії рецептора, тобто вона здійснює 

прагматичний вплив на одержувача. Така здатність тексту називається 

прагматичним аспектом або прагматичним потенціалом (прагматикою) 

тексту. 

Прагматичний потенціал тексту є результатом вибору джерелом змісту 

повідомлення і способу його мовного вираження. Відповідно до свого 

комунікативного наміру джерело відбирає для передачі інформації мовні 

одиниці, що мають власне значення – і предметно-логічне, і конотативне, – і 

організує висловлювання таким чином, щоб встановити між цими двома 

сторонами значення необхідні смислові зв'язки. В результаті створений текст 

набуває прагматичного потенціалу, тобто здатності справляти певний 

комунікативний ефект на рецептора тексту. Прагматичний потенціал тексту 

об'єктивується в тому сенсі, що він визначається змістом і формою 

сповіщення і існує, так би мовити, окремо від творця тексту. 

Справді, прагматика тексту може не збігатися з комунікативним наміром 

джерела ("сказав не те, що хотів"). Прагматика тексту являє собою 

об'єктивну сутність, доступну для сприйняття і аналізу. 

Таким чином, переклад являє собою суб'єктивну реалізацію 

перекладачем об'єктивних відношень реальності. Суб'єктивність перекладу 

не заважає об'єктивному науковому аналізу перекладацької ситуації, тому що 



суб'єктивність відрізків мовлення або окремих актів мовлення не заважає 

вилученню з них об'єктивних фактів про систему тієї чи іншої мови. 

Завдання до теми 

1. Прочитайте текст, зробіть його лінгвістичний аналіз, виконайте 

адекватний переклад українською мовою. 

 

CARBON NANOTUBES ON A SPIDER SILK SCAFFOLD 

by Eden Steven, Wasan R. Saleh, Victor Lebedev,  

Steve F. A. Acquah, Vladimir Laukhin, Rufina G.  

Alamo & James S. Brooks 

The immense demand for electronics, and thus the electronic waste and 

environmental pollution it generates, poses a growing problem that will require 

innovative solutions1. Many toxic elements and non-biodegradable plastics are 

commonly found in conventional electronics, and efforts to develop new eco-

friendly electronic designs are therefore desirable. Incorporation of natural 

materials into these designs is advantageous to reduce the quantity of toxic 

components of the electronic devices. Moreover, natural materials often possess 

complex and robust physical properties that can be harnessed for electrical and 

sensor applications. Spider silk (SS) is one such material and the combination of its 

toughness and biocompatibility makes the material strategically important for 

implant, electrical, sensor and actuating applications. 

SS, a protein-based natural polymer, is a flexible but strong material due to its 

helical-elastic and β-sheet crystalline composition. An unrestrained neat SS fibre 

expands in both length and diameter when humidified up to ~70 or 80% relative 

humidity (RH). At higher RH, the fibre experiences supercontraction, where it 

shrinks in length, expands in diameter and becomes soft. This fibre shrinkage is 

typically an irreversible process. The fibre softening, however, is a reversible 

process. In addition, the fibre also experiences cyclic contraction, a phenomenon 

different from supercontraction, where the fibre extends when exposed to a high-

humidity environment. These factors are key to the work presented here. 



For technological applications, where constant strength and flexibility in a 

variable environment are desired, supercontraction may be regarded as a problem. 

However, both supercontraction and cyclic contraction can be exploited for 

actuating applications. For example, it has been shown that SS fibres can be used 

as a biomimetic muscle with an exceptional work density, 50 times higher than 

other biological muscle fibres, estimated to be capable of lifting a 5 kg mass with a 

1mm thick SS fibre. SS fibres can also be used as contactor shadow masks during 

thin film deposition, generating micro-or nano patterned features without 

lithographic processing. Moreover, starting from its intrinsic properties, SS fibres 

can serve as a versatile scaffold upon which additional functions can be built. For 

example, CdTe, magnetite and gold nanoparticles can be used to functionalize SS 

for fluorescent, magnetic and electronic applications, respectively. Gold-

functionalized fibres (Au-SS) have been shown to be electrically robust down to 

cryogenic temperatures. Even though Au-SS possesses sufficient flexibility for use 

as electrodes in microelectronics, generally its elasticity and electrical continuity 

are not adequate for electronic sensors or actuating devices. 

Here we show that supercontraction, and in particular, silk fibre softening, 

provides a simple and effective route of SS functionalization with carbon 

nanotubes (CNTs), enabling use in electronic applications including sensors and 

actuating devices. We report a strong affinity for amine-functionalized multiwall 

CNTs (fCNTs) to adhere to natural Nephila clavipes SS fibres. Adhesion is 

facilitated by water and mechanical shear, and enhanced by polar interactions and 

bonding between the SS and f-CNT side groups. The process results in SS fibres 

uniformly coated with f-CNTs (f-CNT-SS) providing an electrically conducting 

path, and thereby a selfmonitoring mechanism for physical changes and/or stimuli 

to the f-CNT-SS structure. The f-CNT-SS fibres are ~300% tougher than neat silk 

fibre, versatile and multifunctional, and exhibit polar shapeable, conducting, 

flexible, strain- and humidity-sensitive properties. Proof-of-concept f-CNT-SS-

based heart pulse sensor and current-driven actuator devices are demonstrated. 

Results 



WATER-BASED F-CNT COATING OF SS FIBRES 

We discovered that by mixing a bundle of dragline SS fibres (~2cm long) with 

a dry powder of f-CNTs (Methods section), applying a few drops of water, and 

then pressing and shearing the mixture between two Teflon 

(Polytetrafluoroethylene) sheets, the fibres turned very black, and when dried, 

contracted to a well-defined geometry where the silk fibres were uniformly coated 

with nanotubes. The neat bundle contained multiple dragline silk fibres in their 

natural double-stranded arrangement (each strand has a diameter of ~4 μm), all of 

which were coated simultaneously. After the coating process, the dragline silk 

fibres were well separated into individually coated single-strand fibres (referred to 

as single fibres for the rest of the paper), accompanied by small isolated f-CNT 

aggregates. 

This separation allowed reliable extraction of single silk fibres from the 

bundle. SEM and TEM images of the single silk fibre show that the f-CNTs are 

attached to the SS structure, including some penetration of the nanotubes into the 

SS surface. This procedure produces a basic uniform annular f-CNT coating with 

thickness of ~80-100 nm with occasional f-CNT aggregates of ~1 μm in diameter 

and thickness. Additional SEM and TEM images of another silk fibre are available. 

We have also performed a control experiment involving pre-supercontracted 

fibres. The neat fibres are first immersed in a water bath for 30 min, followed by 

air drying, and then the water-based f-CNT coating is performed. The water-based 

procedure is also effective on these pre-supercontracted fibres, indicating that the 

initial shrinkage of silk fibre is not the most important factor to achieve the 

effective coating, but it is the softening of the fibre during supercontraction. 

We note that a dry powder of pure multiwall CNTs (MWCNTs) does not 

provide effective initial dispersion and adhesion to the SS fibre (Supplementary 

Fig. S3). As a result, it is not possible to coat the SS fibre with pure MWCNTs 

using our water-based method. Likewise, only SS fibres exhibit an effective f-CNT 

coating compared with nylon, polyester, cotton and some acrylic fibres where 

either spotty or no coating was observed. Unlike water, other solvents such as 



hexane, toluene, methanol, ethanol, acetone, dichloromethane and 

dimethylsulphoxide do not facilitate a uniform coating. 

(10 September 2013 Nature Communication 4, http://www.nature.com/ 

Abridged.) 

Контрольні питання 

1. Що таке комунікативна рівнозначність текстів?  

2. Яким шляхом можна зберегти в перекладі комунікативну мету тексту? 

3. Що називається адекватним перекладом? 

4. На яких рівнях зберігається еквівалентність тексту перекладу? 

Література: [3; 4; 7; 8; 9; 15; 23, с. 45‒50]. 

  



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

МОДУЛЬ 3 

35. Зміна порядку слів при перекладі з англійської на українську. 

36. Членування речень: врахування особливостей смислової структури 

словосполучень та жанрово-стилістичних особливостей англійського 

речення.  

37. Об’єднання речень (граматичні та лексико-стилістичні причини) 

38. Проблема відтворення речень з формальними підметами it і  there. 

39. Своєрідність перекладу пасивних конструкцій з перехідними та 

неперехідними дієсловами.  

40. Особливі ізоморфні та алломорфні форми англійського інфінітиву, їх 

відтворення в тексті оригіналу. 

41. Шляхи перекладу герундія та дієприкметника на українську мову. 

42. Причини граматичних трансформацій при перекладі різнопланових 

англійських дієприкметникових та герундіальних конструкцій. 

43. Специфіка перекладу конструкцій з каузативними дієсловами. 

44. Врахування контексту при перекладі каузативних конструкцій з 

дієсловами  to have і to get. 

45. Проблема перекладу тричленної каузативної конструкції з 

прийменниковим зворотом (into, out of). 

46. Врахування полісемії та сполучуваності прийменників англійської мови в 

перекладі. 

47. Вплив граматичної природи та синтаксичної функції сполучників на 

варіант перекладу. 

48. Прийменники-постверби як елемент англійських фразових дієслів, шляхи 

їх відтворення. 

МОДУЛЬ 4 

49. Вживання артиклю з іменами власними. Прийом опущення в процесі 

транскодування.  



50. Передача артиклю, який використовується в емфатичній функції. 

51. Стилістично відмічені артиклеві словоформи, частотність їх вживання в 

художньому мовленні. Інтерпретаційний варіант перекладу. 

52. Проблема виділення одиниць перекладу в залежності від стильових та 

жанрових особливостей тексту. 

53. Відтворення логічних зв’язків між компонентами тексту в мові 

перекладу. 

54. Збереження комунікативної мети тексту оригіналу в процесі перекладу. 
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