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ВСТУП 

Мета навчальної дисципліни: формування та удосконалення навичок 

різних форм письмового перекладу різножанрових автентичних загально-

інформаційних текстів шляхом відповідних тренувальних вправ. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

− теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства;  

− методику лінгвістичного та перекладацького аналізу тексту-оригіналу; 

− типові лексико-граматичні особливості перекладу; 

− основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

− концептуальний та термінологічний апарат галузі, в якій перекладач 

здійснює свою діяльність; 

− основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в англо-українському перекладі; 

уміти:  

− використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу; 

− застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу; 

− проводити лексико-семантичний аналіз тексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

− виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних 

текстів широкої тематики різного комунікативного спрямування із швидкістю 

400 друкованих знаків за 1 академічну годину; 

− орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування; 

− застосовувати у навчальному процесі та фаховій діяльності такі soft skills, 

як самоусвідомлення і самоконтроль, критичне мислення, здатність працювати 

в команді, здатність переконувати. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

пор. 

 

Тема 

 

Денна форма 

К-сть год. 

практ. 

робіт 

К-сть 

год. 

СРС 

1  Види лексичних відповідників та прийоми їх 

створення   

2 12 

2  Прийоми транскодування при перекладі власних 

назв 

6 12 

3  Назви установ, організацій та абревіатур в 

перекладі 

6 12 

4  Аналіз національно детермінованої та 

інтернаціональної лексики 

6 12 

5  Вплив екстралінгвістичного контексту на 

перекладацьке рішення 

6 9 

6 Основні підходи до перекладу фразеології 6 12 

7  Труднощі перекладу образної фразеології 8 16 

8 Національно детермінована фразеологія 6 12 

 Усього годин за семестр 46 89 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Види лексичних відповідників та прийоми їх створення   

Мета: розглянути проблему еквівалентності та адекватності перекладу, 

проводити лексико-семантичний аналіз тексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу. 

Короткі теоретичні відомості 

При існуванні у вихідній мові (ВМ) та у мові перекладу (ПМ) еквівалентних 

одиниць процес перекладу можна уявити як процес послідовної підстановки 

замість одиниць оригіналу еквівалентних одиниць ПМ, тобто відповідностей. 

Як правило, перекладацькі відповідності встановлюються між одиницями 

одного й того ж рівня. Відповідно розрізняють лексичні, фразеологічні і 

граматичні відповідності.  

Відповідності можуть класифікуватися за різними ознаками. Найбільш 

загальна класифікація за ступенем регулярності вживання даної відповідності 

при перекладі певної одиниці оригіналу. За цією ознакою виділяють: 

1. Постійні відповідності. 

2. Варіантні відповідності. 

3. Оказіональні відповідності. 

Постійні відповідності використовуються перекладачем майже завжди, 

коли в тексті оригіналу зустрічається дана одиниця (терміни, географічні назви, 

імена). 

У ПМ існують декілька слів (синтаксичні структури), які регулярно 

використовуються при перекладі змісту певного слова (синтаксична структура). 

Такі слова (структури) називаються варіантними відповідностями. 

Нерегулярне, випадкове використання слова або структури при перекладі 

пов’язане з певними умовами, які викликали появу цієї одиниці ВМ в оригіналі, 

називається оказіональними відповідностями. 
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У більшій кількості мовних знаків ВМ існують регулярні відповідності в 

ПМ. Перекладач зберігає у пам’яті велику кількість цих відповідностей. В 

процесі перекладу він насамперед намагається використовувати відповідність, 

яка найбільш часто зустрічається у текстах і тільки після того, як буде 

впевненим, що вона несумісна з іншими елементами контексту, звертається до 

інших способів перекладу. 

Завдання до теми 

1. За допомогою словника визначте лексичні значення наступних слів та 

словосполучень. Знайдіть українські чи англійські відповідники. Порівняйте 

лексичні значення англійських слів та їх українських відповідників та навпаки. 

a) anticlimax; arms; bottom; bout; concert; to concoct; date; detail; end; engineer; 

fulcrum; fun; the gist; give and take; world; worldly; peer pressure; peer-bonded; 

rapport; task force; track record; power broker; odds; home; war. 

b ) аматор – любитель – дилетант; аналізувати – розглядати - розбирати; банкір 

– фінансист; засновник – основоположник – фундатор – батько; малий – 

невеликий – нечисленний – обмежений – мізерний – нікчемний; неймовірний – 

неправдоподібний – дикий – парадоксальний – анекдотичний; простий – щирий 

– простодушний – грубий – звичайний. 

2. Прочитайте уривок з промови Дж. Картера, звертаючи увагу на виділені 

лексичні одиниці. Надайте власний варіант їх перекладу, обґрунтуйте свій 

вибір. 

Challenges for humanity 

Ours is an age of complexity, contradiction, and challenge. As we enter the 21 

st century, we have wealth and technology unmatched in human experience, and 

the fortunate few who live in the world’s developed nations are almost inevitably 

propelled toward a future enriched by advances in computers, communication, and 

life sciences. 

We face tremendous challenges as populations soar, mostly in the poorer 

nations, and as consumption increases in the industrialized world. We must find ways 

to lessen the burden on Earth’s resources, and we must encourage better 



9 
 

stewardship of the planet so that all of us live in a clean and productive environment. 

The decisions we make in the decades to come will affect not only all of human 

civilization but also the fate of thousands of species representing millions of years of 

evolution. 

Perhaps the most important challenge for the new century is to share wealth, 

opportunities, and responsibilities between the rich and the poor – for a world where 

the chasm between rich and poor grows wider will be neither stable nor secure. So far 

we have not made enough commitment to this goal. Nearly a billion people are 

illiterate. More than half the world’s people have little or no health care and less 

than two dollars a day for food, clothing, and shelter. At the same time, the average 

household income of an American family is more than $55,000 a year, with much of 

the industrialized world enjoying the same, and in some cases an even higher, 

standard of material blessings. 

The best measurement of a nation’s wealth is its gross national product 

(GNP) – the total output of goods and services. The nations of the European Union 

have set a public goal of sharing four-tenths of one percent of their GNP with the 

developing world. But the United States and most other rich nations fall far short of 

this goal. Our contribution must increase greatly if we are to face future challenges to 

humanity with any real hope of success. 

The problems may seem insurmountable, but they are not. We have the tools; 

we have brilliant, dedicated people to find answers. All we need is a sense of 

sharing and the will to change. The will can grow from understanding. Once we 

understand, we can care, and once we care, we can change. 

Контрольні питання 

1. Що є одиницею перекладу? Від чого залежить її вибір? 

2. Визначте, що таке «еквіваленти слів» та «еквіваленти словосполучень». 

3. Які ви знаєте види лексичних відповідностей? 

4. Чим визначається вибір відповідника при перекладі? 

Література: [1; 2; 7; 12]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Прийоми транскодування при перекладі власних назв 

Мета: визначити основні підходи до перекладу власних назв, зокрема 

імен, прізвищ та географічних назв; опрацювати використання прийомів 

транскодування при перекладі. 

Короткі теоретичні відомості 

В перекладознавстві вже давно виокремилися такі способи перекладу: 

перекодування (транскодування) – найпростіший і досить часто 

використовуваний на всіх рівнях перекладацької діяльності спосіб відтворення 

форми та значення специфічних мовних одиниць мови джерела засобами мови 

перекладу. Переважно застосовується на рівні слова і рідше – ширших мовних 

одиниць. Має 2 види:  

а) чиста транслітерація – збереження буквеної (а разом із тим і звукової) 

структури мовної одиниці мови джерела у мові перекладу.  

b) транскрибування – передача вимови, яка не збігається з написанням. 

Незважаючи на те, що деяким із імен є прямі лексичні відповідники в 

англійській та інших мовах (пор. укр. Люба, Віра, Надія/ Надя та їхні англ. 

відповідники Love, Faith, Hope), ці та інші національні ймення не 

перекладаються, як і не переладаються англійські прізвища Tailor, Brown як 

Кравець або Рудий. Вони транскодуються (передаються у фонемній структурі 

оригіналу як Тейлор, Браун).  

І всеж не всі прізвища людей є неперекладними. Завжди (чи переважно) 

перекладаються прізвища американських індіанців, а не тільки племінних 

вождів типу Arrowhead (Гостряк стріли), John Big Dog (Джон Великий Собака) 

та інші з романів Дж.Ф.Купера.  

Також перекладаються імена й прізвища більшості королів, принців, 

царів, наприклад: King Edward the Confessor – король Едуард Сповідник; King 

Charles the Great – король Карл Великий; князь Ярослав Мудрий – Prince 

Yaroslav the Wise; князь Мстислав Хоробрий – Prince Mstyslav the Brave тощо. 
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Абсолютна більшість географічних назв 11ранс кодуються: Boston – Бостон, 

Chicago – Чикаго, Salt Lake City – місто Солт-Лейк-Сіті. Проте не всі 

географічні назви є неперекладними: Ivory Coast – Берег Слонової Кості, Cape 

of Good Hope – мис Доброї Надії. 

Завдання до теми 

1. Виконайте письмово вправи I, II за підручником І.В. Корунця «Теорія і 

практика перекладу (аспектний переклад)» (стор. 114-115). Обґрунтуйте вибір 

варіанту перекладу власних імен з української на англійську мову і навпаки. 

2. Користуючись словником, виконайте переклад речень з географічними 

назвами із вправи ІV  стор. 117 вказаного підручника. 

3. Підберіть українські відповідники для наступних англійських власних та 

географічних назв: 

James I Stewart, Michigan, the Hague, the English Channel, Cheyenne, 

Cherokee, Genghis Khan, Beijing, Leigh, the Crocodile River, the Yellow River, 

Hudson Bay, Kerch Strait, Ulster, Lake Superior, the Isthmus of Suez, 

Transcarpathia, Cape Verde Islands, Grand Banks, Great Slave Lake, the Seychelles, 

Warsaw, Venice, Genoa, Cologne, Leghorn, Lorraine, Munich, Naples, King 

William, King Richard the Lionheart, Tsar Basil the Blind, Chingachgook the Big 

Serpent, the Deerslayer, Leicester, Worcester.  

Контрольні питання 

1. Поясніть основні правила романізації українських власних імен. 

2. Схарактеризуйте правила передачі англійських фонем українською мовою 

при перекладі власних імен. 

3. У чому полягає історична норма перекладу власних імен? 

4. У чому полягає алгоритм перекладу географічних назв? 

5. Які наразі існують підходи до перекладу адреси?  

Література: [4; 6; 7; 11]. 
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Практична робота № 3 

Тема Назви установ, організацій та абревіатур в перекладі 

Мета: проаналізувати існуючі підходи до відтворення назв інституцій 

при перекладі; застосувати  на практиці використання лексичних відповідників 

при перекладі назв установ, організацій та абревіатур. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до багатьох теоретичних джерел, основними способами 

перекладу назв установ та організацій є: 

1. Транслітерація чи транскрипція  назв, транскодування; 

2. Дослівний переклад назв. 

     Перший  спосіб, як правило, використовується при перекладі назв 

комерційних організацій (фірм, компаній, корпорацій тощо): Harris Paint 

Company – (компанія) Гарріс Пейнт Компані, Sony Corporation – Соні корпорейшн. 

Оскільки в англійських текстах назва підприємства нерідко дається без 

характеристики підприємства, вираженого звичайно зазначеним загальним 

елементом, у перекладі доцільно вводити такий елемент (іноді разом з поясненням 

щодо сфери діяльності), особливо коли підприємство є маловідомим або 

невідомим взагалі: Texaco – нафтодобувна компанія Тексако. Але наразі нормою 

можна вважати використання оригінальної назви компанії у латиниці, особливо 

коли це стосується широко відомих брендів. 

Другий же спосіб в основному використовується при перекладі 

некомерційних та державних організацій, особливо якщо назва відображає вид 

діяльності, спрямованість або кредо такої інституції. Для точнішої передачі 

значення нерідко  у перекладі вживаються додаткові слова, відсутні в 

англійській  

Що стосується найбільш відомих організацій, то українські відповідники для їх 

назв вже закріплені офіційно, і перекладачу слід їх використовувати, 

наприклад:  the World Health Organisation – Всесвітня організація охорони 

здоров’я.  
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     Найпоширенішими способами перекладу абревіатур чи скорочень є 

транслітерація, експлікація, калькування, еквівалентний переклад. 

Транслітерація – відтворення слів однієї графічної системи письма за 

допомогою знаків іншої системи: Unicode (universal code) – Юнікод. 

Експлікація – спосіб перекладу одиниці, при якому перекладач передає її 

значення вільним сполученням слів, даючи пояснення цього значення: CDDІ – 

Copper Dіstrіbuted Data Іnterface – розподілений інтерфейс передачі даних по 

кабельних лініях. Калькування – переклад лексичних одиниць за допомогою 

заміни складових частин їх лексичними відповідниками: e-mail – електронна 

пошта. Калькування використовується лише тоді, коли в мові перекладу 

відповідні словосполучення широко розповсюджені. В іншому разі варто 

застосувати експлікацію. Еквівалентний переклад – переклад абревіатури 

відповідним скороченням: ABE (air-breathing engine) – ПРД (повітряно-

реактивний двигун). Такий спосіб передбачає, що в мові перекладу вже існує 

абревіатура-відповідник 

Завдання до теми 

 1. Проаналізуйте та прокоментуйте відтворення назв компаній та 

інституцій у наведеному тексті: 

Багато американських компаній прагнули заснувати в інших країнах 

дочірні підприємства, аби постачати виготовлені на них товари безпосередньо 

на місцеві ринки. Наприклад, компанії "Форд" та "Дженерал моторс" є 

одними з найбільших виробників авто в Британії. Приблизно третина всіх 

іноземних інвестицій у Сполучених Штатах припадає на промислове 

виробництво. Не дивно, що такі іноземні підприємства, як "Гонда" в Огайо, 

"Міцубісі" в Іллінойсі, "Ніссан" у Теннессі повсякчас знаходяться в центрі 

уваги. … 

Американці, які були проти політики на засадах свободи торгівлі, 

наводили багаторічний дефіцит США в торгівлі з іншими країнами, особливо 

Японією, як потужний аргумент на користь прагматичнішого підходу в 
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торгівлі, орієнтації та результат замість жорсткого дотримання правил. Одним з 

таких кроків називали прийняття Конгресом 1988 року Загального акту про 

торгівлю й конкурентність, який включав положення про дії у відповідь на 

дискримінацію та інші заходи, що мали відкриті ринки деяких країн для 

американського експорту. Звучали також звинувачення, що ҐАТТ (the General 

Agreement on Tariffs and Trade - GATT) як засіб зниження торгових бар'єрів 

застаріла. 

 2. Проаналізуйте український текст та його переклад англійською 

мовою, звертаючи увагу на відтворення назв: 

СТРАХОВИКИ, ЯК І КІЛЕРИ, ЗНАЮТЬ: ЖИТТЯ В УКРАЇНІ НІЧОГО 

НЕ ВАРТЕ. ЙОГО НЕ ХОЧУТЬ НАВІТЬ СТРАХУВАТИ. 

Більшість громадян у совдепії знаходилися під крилом Держстраху. Це 

було невідворотно, а для декого й зручно – через 2-3 роки люди отримували 

кругленьку суму, щоб поїхати на відпочинок, справити весілля... Сьогодні 

бажаючих застрахувати своє життя негусто, у нас воно цінується набагато 

менше, аніж, наприклад, нерухомість. Це засвідчує красномовний факт: 

виплати премій по страхуванню життя в 1997 році знизилися втричі і в 

стільки ж разів зросли по майновому страхуванню. Тому в Україні лише 5 

компаній займаються страхуванням нашого буття. Щоправда, як мені в 

довірливій бесіді розповів президент однієї з найбільших компаній, солідні 

бізнесмени, банкіри застрахували своє життя на суми, котрі вимірюються 

мільйонами доларів, до того ж - перестраховані за кордоном. А ось життя 

депутатів, як і податкових інспекторів, страхується з держбюджету. До слова, 

при страховому випадку (або у разі смерті клієнта) родичам виплачується сума, 

котра дорівнює утриманню нардепа за 10 років (70-80 тис. грн). В 1997 році такі 

виплати склали близько 0,5 млн грн. 

INSURERS IN UKRAINE ARE LIKE CONTRACT-MEN; THEY KNOW 

THAT LIFE IS WORTH NEXT TO NOTHING IN THIS COUNTRY. 
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Under the Soviets, the Derzhstrakh State Insurance Committee took care of 

about most of the populace. This compulsory insurance system was rather 

convenient: in 2-3 years the insured received a tidy sum to spend on a good vacation 

or celebrate a wedding. Today, there are considerably fewer people wishing to insure 

their life and therefore, only five companies specialise in this type of insurance. A 

significant fact, showing that human life is worth much less in Ukraine these days 

than, say, real estate. In 1997, life insurance premiums decreased two fold while 

property insurance premiums increased by the same amount. However big-time 

businessmen and bankers are insuring their lives with seven-digit US dollar policies, 

with reinsurance abroad. 

Ukrainian MPs, like tax inspectors, are subject to government, budget-

sustained, insurance and if the insured accident occurs, resulting in the client's death, 

his/her next of kin are paid a sum amounting to an MP's annual wages; in 1997, such 

indemnities totalled some Hr 2 million. 

3. Виконайте переклад наступних уривків, приділяючи увагу назвам 

установ, організацій, компаній: 

А). Department for International Development: Future plans for 

development partnership with Ukraine 

 Who we are 

 The Department for International Development (DFID) is the British Government 

Department responsible for international development and the reduction of poverty 

throughout international communities. The policy of the British Government is set 

out in the White Paper on International Development, published in July 2006: 

"Eliminating World Poverty: Making Governance Work for the Poor". 

 What we do 

1. DFID has been actively involved in Ukraine’s development since 1991.  Under the 

Know How Fund, a joint programme administered by both the Overseas 

Development Administration (DFID’s predecessor) and the Foreign and 

Commonwealth Office, the UK provided short-term and discrete and specific inputs 

to help Ukraine in its transition period following the collapse of the Soviet Union.  

http://uk.sitestat.com/fcoweb/britembassy/s?postuauk.kexternallink.home.bil_theukandikraine.bil_projdevparent.bil_development.www_dfid_gov_uk_wp2006_default_asp&ns_type=clickout&ns_url=%5bhttp://www.britishembassy.gov.uk/servlet/ExternalLinkURLRedirectServlet?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.dfid.gov.uk%2Fwp2006%2Fdefault.asp&LinkMap=0&linkname=PostUA_BIL_Development&referpagename=International+Development+-+DFID%5d


16 
 

From 1997 DFID mainstreamed its assistance to Ukraine to fall in line with its 

overarching objective to reduce poverty.  This resulted in the following activities:  

 

B). ABC News' Luis Martinez reports: CIA Director Michael Hayden offered a 

spirited defense of the agency's controversial detention and interrogation techniques, 

such as waterboarding, which Attorney General nominee Eric Holder characterized 

today as "torture." Hayden said the techniques provided extremely useful information 

about al Qaeda and have led to repeated successes against the terror network. "You 

can't say it didn't work. It worked," Hayden said in a wide-ranging farewell interview 

with reporters at the CIA's headquarters in Langley, Va.  

 

C). Within the next few months, Cisco Systems, the largest maker of 

networking equipment, plans to release a new product that threatens to shake up the 

technology industry and put the company on a collision course with traditional 

partners like Hewlett-Packard and IBM. The new product - a server computer 

equipped with sophisticated virtualization software - is a bold but risky move by 

Cisco into an unfamiliar, intensely competitive market that typically produces far 

lower profits than Cisco makes from network gear. But it reflects the company's 

ambition to grow beyond its roots as the so-called plumber of the Internet to offer 

everything from instant messaging software to digital stereos. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте правила перекладу назви компаній, корпорацій, фірм та 

інституцій англійською та українською мовами. 

2. Які існують підходи до перекладу назв установ, які носять почесні назви, 

англійською та українською мовами? 

3. Охарактеризуйте способи перекладу абревіатур та скорочень. 

Література: [4; 5; 6]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Аналіз національно детермінованої та інтернаціональної лексики 

Мета: застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі 

здійснення перекладу національно детермінованої та інтернаціональної 

лексики. 

Короткі теоретичні відомості 

Лексеми-реалiї (або національно детермінована лексика) - словниковi 

одиницi, якi означають предмети, поняття та ситуацiї, що не iснують у практицi 

iншомовного соцiального колективу. В цю групу входять слова, якi означають 

рiзного роду предмети побуту, матерiальної та духовної культури, властивої 

тiльки даному народовi. Транскрипцiя i транслiтерацiя – найлаконiчнiшi 

способи перекладу реалій. Завдяки ним створюється певний експресивний 

потенцiал: у контекстi слiв рiдної мови транскрибоване слово видiляється як 

чуже, надає предмету, який воно позначає, конотацiй небуденностi, 

оригінальності: shilling – шилінг. Калькування – особливий вид запозичення, 

коли структурно-семантичнi моделi мови-джерела вiдтворюються поелементно 

матерiальними засобами мови-сприймача: brain storm – мозковий штурм. 

Транскрипція/транслітерація та калькування можуть супроводжуватися 

поясненням – експлікацією значення. Таке пояснення може подаватися у 

виносках до тексту. За допомогою дескриптивного/описового перекладу явище, 

предмет, особа, реалiя називаються не прямо, а описово, через характернi їхні 

риси.  

Виходячи із розуміння, що інтернаціоналізми – це лексеми, що вже 

існують в аналогічній або подібній формі і мають ідентичне значення у різних 

мовах, не можна говорити про їх переклад у прямому розумінні. Цей процес 

можна представити як пошук відповідника у мові перекладу. Все вище 

зазначене дозволяє розробити певний алгоритм дій перекладача при роботі з 

інтернаціоналізмами. На першому кроці треба встановити тип 

інтернаціоналізму – справжній (genuine), частковий (partial), хибний (false). 

Якщо це справжній інтернаціоналізм, тобто лексема має одне значення 
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(наприклад, моносемантичний термін), яке повністю збігається зі значенням у 

мові перекладу, ми використовуємо саме цей відповідник, наприклад: 

microscope – мікроскоп. Часткові інтернаціоналізми, тобто слова ідентичної 

звукової та орфографічної структури, які в одних контекстуальних оточеннях є 

справжніми інтернаціоналізмами, а в інших – псевдоінтернаціоналізмам 

(argument – доказ, довід, дискусія, аргумент), завжди потребують аналізу 

контексту. На особливу увагу заслуговують «хибні друзі перекладача», тобто 

омонімічні українським, а насправді не інтернаціональні лексем, здатні збити з 

пантелику перекладача-початківця: complexion – колір обличчя. На наступному 

кроці треба звертати увагу на той факт, що деякі інтернаціоналізми (особливо 

терміни) мають у мові перекладу національні (україномовні) варіанти 

відповідників: per cent – процент або відсоток. Значення також має усталена 

сполучуваність слів у мові перекладу: living standard – рівень життя (а не 

життєвий стандарт). 

 Таким чином, при перекладі інтернаціональних лексем важливо 

враховувати як лінгвальні аспекти (тип інтернаціоналізму, контекст), так і 

позалінгвальні чинники (орієнтир на адресата, пріоритетність національної 

мови). 

Завдання до теми 

1. Завершіть переклад тексту англійською мовою. Поясніть ваш переклад. 

PASKHA - Ukrainian Easter 

In pre-revolutionary Ukraine the rules of the last week of [Великий піст] were 

followed rigorously: the women spring-cleaned their homes, [готували паски] as 

well as pies and delicacies for the Easter table, and with the rest of the family 

[розфарбовували яйця] to be given to friends and relations. These traditions, 

subdued for decades, are re-emerging today. 

On Easter Saturday, [паска] is taken to the church to be blessed by the priest, [разом 

з паскою і звареними круто фарбованими яйцями]. In the evening the whole 

family dress in their best clothes and go to Church [на пасхальну заутреню], the 

service lasts until the early hours of the morning. The priest incants ['Христос 
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Воскресе!' і парафіяни відповідають 'Воістину воскрес!' І після цього парафіяни 

тричі цілуються]. 

After the [заутрені] the family go home [до багатого великоднього столу]. It is 

about 4 a. m. [Весь стіл заставлений різноманітними закусками і м'ясними 

стравами. Риба до великоднього столу не подається]. There are bowls or baskets 

of [фарбовані яйця з буквами XB]. 

[Починаються битви крашанками]. Each person uses their eggs to attack their 

neighbours egg. [У того, хто програв яйце тріскається] and the winner goes on to 

challenge others until there is a champion. 

Then the drinks are poured and the feasting begins. [Нарешті, подають десерт - 

паску. Паска теж прикрашена буквами XB. [На деякий час сім'я йде відпочити] 

and by 3 p. m. on [Великодньої неділі] the table is dressed again for the Easter 

dinner. Throughout the next five days [стіл постійно заново накривають]. It is 

always prepared, always ready for the numerous visitors who call in. 

 2. Виконайте письмово вправу VIII на стор. 177 підручника І. В. Корунця 

«Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)» 

3. Визначте тип інтернаціоналізму – справжній (genuine), частковий 

(partial), хибний (false). Надайте всі можливі варіанти їх перекладу: 

addressee, adequate, admiral, allergy, Alpine, archive, bamboo, botanist, 

bronchitis, capillary, cockatoo, cybernetics, ellipsis, evacuee, fantasia, geometer, 

hierarchical, hypotaxis, iambus, inductor, morphemic, non-metal, parallelepiped, 

parataxis, professorate, reduction, rheumatic, sable, scenery, sonorant,  subcommittee, 

synthetic, technologist, utilize, vacuum, voltmeter, waffle, zinc, xylonite. 

accumulator, accuracy, ambition, analyst, balance, barbarity, buffet; calendar, 

civil, code, colours, co-ordination; damask, desperation, dramatic, dynamic; effective, 

elementary, expedition; fiction, film, figure; gentleman; harmonious, humanity, 

hypothetical; imitation, instrument; juridical; liberal, locomotive; marshal, medicine, 

minister; nation, natural; objective, officer, original; pamphlet, paragraph, petition, 

press, pygmy; racing, record, revolution; scene, storm; tank, tattooing, terror; vector, 

vulgar; wag(g)on; zodiacal. 
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4. Виконайте письмово вправу ХІ на стор. 148 за підручником І. В. 

Корунця «Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)» 

Контрольні питання 

1. У чому полягають труднощі при перекладі лексем-реалій? 

2. Які способи використовують при перекладі реалій? 

3. Визначте роль інтернаціональної лексики у міжкультурній комунікації. 

4. Наведіть існуючі класифікації інтернаціоналізмів.  

5. Які існують підходи до відтворення інтернаціональної лексики у перекладі? 

6. Псевдоінтернаціональні слова, труднощі їх перекладу. 

Література: [4; 7; 9; 13; 14]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Вплив екстралінгвістичного контексту на перекладацьке рішення 

Мета: визначити роль контексту для вибору варіанту перекладу лексеми; 

проаналізувати основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в англо-українському перекладі 

Короткі теоретичні відомості 

Лінгвістичний контекст –  оточення слова в тексті. Розрізняють вузький 

контекст в рамках речення та широкий контекст – частину текста або весь 

текст. Інколи вибір відповідності є можливим вже з вузького контексту, так, 

англійське дієслово “to strike” може перекладатися як “бити, знайти, 

наштовхнутися, вразити, пускати коріння, страйкувати”. Але вже при перекладі 

словосполучення “the striking trade-unions” контекст дозволяє вибрати варіант 

“ті, що страйкують”. 

Ситуативний контекст – будь-яка екстралінгвістична інформація, що 

дозволяє зробити вибір між відповідностями, посилання на час, місце, 

обставини, факти. Trade-union в Англії перекладатиметься як “тред-юніон”, а в 

США – “профспілка”. Якщо йдеться про минуле, то “abolitionist” – аболіціоніст 

(поборник скасування рабства), якщо йдеться про сучасність, то в перекладі це 

буде “поборник скасування смертної кари”. 
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Існування в одиниці мови джерела однієї чи декількох відповідностей ще 

не означає, що ці відповідності будуть обов’язково використані в перекладі. В 

деяких випадках умови використання мовної одиниці в контексті змушують 

перекладача відмовитися від використання регулярної відповідності та знайти 

варіант перекладу, що найточніше передає значення цієї одиниці у 

відповідному контексті. Такий нерегулярний, винятковий спосіб перекладу 

називається оказіональною відповідністю. Умови контексту можуть змусити 

перекладача відмовитися навіть від використання одинарної відповідності. 

Наприклад, назва американського міста New Haven регулярно перекладається 

на українську мову як “Нью –Хейвен”. Але в романі Фіцджеральда “Великий 

Гетсбі” зустрічається таке речення: “I graduated from New Haven in 1915”. 

Контекст демонструє, що назва міста використовується тут в переносному 

значенні замість навчального закладу, розташованого в цьому місті. Проте така 

асоціація відсутня в українського читача, тому перекладач відмовляється від 

регулярної відповідності: “Я закінчив Йельський університет у 1915 році”.  

Завдання до теми 

1. Визначте елементи контексту, що уточнюють значення виділених слів у 

наступних фразах (реченнях). Перекладіть відповідно українською та 

англійською мовою. 

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

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

modern society. The drug is to be taken with meals.  

b) Він пишався своєю рідною землею, що дала світу так багато видатних людей. 

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

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

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

багатий. 

2. Опишіть ситуації та / або елементи фонової інформації, що роз’яснюють 

значення слів, виділених курсивом, у наступних фразах (реченнях). Перекладіть 

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

3. Опишіть ситуації та / або елементи фоновоїінформації, що роз’яснюють 

значення наступних українських слів. Запропонуйте англійські еквіваленти. 

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

Контрольні питання 

1. Які розрізняються види контексту? 

2. У чому полягає різниця між лінгвістичним та екстралінгвістичним 

контекстом? 

3. Яким чином перекладач може поповнювати свої фонові знання? Як вони 

впливають на процес і результат перекладу? 

Література: [3; 7; 10;13]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Основні підходи до перекладу фразеології 

Мета: розвинути вміння орієнтуватися у лексичному складі мови, 

механізмах утворення та функціонування фразеологічних одиниць з точки зору 

їх впливу на вибір прийомів перекладу. 

Короткі теоретичні відомості 

Фразеологічні одиниці – образні усталені словосполучення, до яких 

належать такі виразні мовні засоби як ідіоми, прислів’я та інші 

словолполучення, що мають переносне значення.  

Існують 3 типи відповідностей образним фразеологічним одиницям 

оригіналу: 

фразеологічні еквіваленти: зберігається весь комплекс значень одиниці, 

що перекладається (Strike the iron while it is hot – Куй залізо, поки гаряче); 

фразеологічні аналоги: перекладачеві не вдається знайти фразеологічний 

еквівалент, він шукає в мові перекладу фразеологізм з таким самим переносним 

значенням, але заснований на іншому образі: “A bird in the hand is worth two in 

the bush” – “Краще синиця в руках, ніж журавель в небі“; 
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відповідники-кальки: “It was raining cats and dogs and a little puppy got on 

my page” – “Була така злива, наче, як кажуть англійці, з неба сипалися коти 

та собаки, та одне маленьке цуценятко впало мені на сторінку”. 

Якщо перекладачеві не вдається скористатися жодним із розглянутих 

типів фразеологічних відповідностей, він має задовольнитися описовим 

перекладом: “to dine with Duke Humphrey” – “ходити голодним, залишитись без 

обіду”. 

Завдання до теми 

1. Прочитайте наступний текст. Складіть список використаних у ньому 

фразеологічних одиниць. Перекладіть їх. 

English has many colloquial expressions to do with parts of the human body — 

from head to toe! Here are some of the commonest ones. 

To keep your head is to remain calm, but to lose it is to panic and do something 

foolish. If something is above or over your head, it is too difficult for you to 

understand. An egg-head is an intellectual, and someone who has their head screwed 

on, is very sensible. 

If you split hairs, you are very pedantic, but if you don't turn a hair you are 

very calm. 

To pay through the nose is to pay a very high price for something, but if you 

turn up your nose at something you despise it. If you are all ears, you listen very 

attentively, and if you keep your ear to the ground, you listen and watch out for signs 

of future events. To see eye to eye with someone is to agree with them, and if you 

don't bat an eyelid, you show no surprise or excitement. If you are down in the 

mouth, you're rather depressed. A stiff upper lip is the traditionally British quality of 

not showing any emotions in times of trouble. 

To have your tongue in your cheek is to say one thing and mean something 

else. To have a sweet tooth is to have a taste for sweet food, and to do something by 

the skin of your teeth is to just manage to do it. 
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To stick your neck out is to do something risky or dangerous, and to keep 

someone at arm's length is to avoid getting too friendly with them. To be highhanded 

is to behave in a superior fashion, but to lend someone a hand is to help them. If you 

have a finger in every pie, you are involved in a lot of different projects, and if you 

have green fingers, you are very good at gardening. To be all fingers and thumbs is to 

be very clumsy, and to be under someone's thumb is to be under their influence. If 

you pull someone's leg, you tease them, and if you haven't a leg to stand on, you have 

no reason or justification for what you do. To put your foot down is to insist on 

something and to fall on your feet is to be very fortunate. To find your feet is to 

become used to a new situation, but to get cold feet is to become frightened or 

nervous about something. If you put your foot in it, you say or do something to upset 

or annoy someone else, and if you tread on someone's toes you do the same without 

meaning to. 

2. У наведених нижче прикладах ідентифікуйте фразеологічні одиниці та 

класифікуйте їх за семантичним принципом. Перекладіть фразеологізми 

українською мовою. 

1. The operation started badly and everyone was in a temper throughout. 2. I know 

a man who would love meeting you. The perfect nut for you to crack your teeth on. 3. 

I wish I had you for Maths (my favourite subject). But alas, we cannot have our cake 

and eat it too. 4. He said: "Well, never, mind. Nurse. Don't make such heavy weather 

about it." 5. Did you know that 50% of the time I've been barking up all the wrong 

trees. 6. However, while appreciating that the best way to deal with a bully is to bully 

back, I never quite had the nerve. 7. What is it – First Aid? All you need know is how 

to treat shock and how to stop haemorrhage, which I've drummed into you till I'm 

blue in the face. 8. Don't let them (pupils) lead you by the nose. 9. But I thought he 

was afraid I might take him at his word. 10. Ruth made no bones about the time she 

was accustomed to have her dinner. 11. Poor Eleanor—what a mess she made of her 

life, marrying that man Grey! 12. There was a list of diets up in the kitchen, but 

Auntie had it all at her finger-tips. 13. "Bob, give me a hand with the screen." Diana 
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said. "Now be very careful, won't you, sweetie?" 14. My common sense tells me that 

I'm making a mountain out of a molehill. 15. She thought, he's obviously a very 

sensitive man, he can read between the lines. 16. Oh, said Arthur, someone might've 

bought the things cheap at an auction and put them by for a rainy day. 17. "I played 

like a fool," said Guy, breaking a silence. "I'm feeling a bit under the weather." 

Контрольні питання 

1. З чим пов’язані труднощі перекладу фразеологізмів? 

2. Назвіть способи перекладу українських фразеологізмів англійською мовою. 

3. 3а яких умов перевага у перекладі надається описовому перекладу? 

Література: [4; 6; 8; 11]. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Труднощі перекладу образної фразеології 

Мета: розвинути навички лексико-семантичного й прагматичного аналізу 

тексту; опрацювати прийоми перекладу фразеологізмів з урахуванням 

контексту. 

Короткі теоретичні відомості 

Фразеологізм – словосполучення чи речення, яке виконує функцію 

окремої лексеми, має певний компонентним склад, структуру  та переносно-

образне значення, які є відносно стабільними і можуть змінюватися в результаті 

мовних процесів.  

Фразеологізми як експресивні одиниці, зазнаючи в контексті авторських 

модифікацій, набувають оказіональності, додаткової експресивності за рахунок 

зіставлення з узуальними фразеологічними одиницями (ФО). Стабільність, 

стійкість фразеологічних ознак, з одного боку, гарантує тотожність ФО, 

розуміння їхнього образу при всіх формальних відмінностях, а з другого, – 

оновлена фразеологічна одиниця служить засобом посилення образності й 

виразності мови, надає їй яскравості та гостроти, сприяє глибшому 

увиразненню рис описуваного явища, що дає підстави говорити про 

стилетворчу роль ФО. 
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При перекладі авторського фразеологізму перекладачеві необхідно 

передати його зміст і відобразити його образність, знайшовши аналогічне 

вираження в мові перекладу, не втративши при цьому з уваги стилістичну 

функцію фразеологізму.   

Для адекватного перекладу ФО перекладачеві необхідно:  

1) мати знання в області фразеології;  

2) вміти розпізнати ФО в тексті;  

3) правильне сприйняття розпізнаної ФО;  

4) виконати власне переклад, що передбачає передачу семантики та 

експресивно-стилістичних функцій ФО 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте різні варіанти перекладу українських прислів'їв і визначте 

контексти, в яких може вживатися кожний із відповідників: 

Баба з возу – кобилі 

легше. 

Good riddance! 

Good riddance to bad rubbish! 

If I (we) never see you again, it'll be too soon. 

We are better off without you (them, etc.) 

Біда не приходить одна.  Misfortunes never come alone (singly). 

An evil chance seldom comes alone. 

One misfortune comes (up)on the back (neck) of 

another. 

It never rains but it pours. 

Troubles never come singly. 

У городі бузина, а в 

Києві дядько. 

It's neither here where the elder is, nor in Kyiv where 

uncle lives. 

It's neither here nor there. 

It's a cock and bull story (report, tale). 

Видно пана по халявах. A bird may be known by its song. 

It's easy to know a hawk from a handsaw. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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One can tell a (the) bird by the way it flies (by its fly). 

Гора народила мишу. Great cry and little wool. 

A grain of wheat in a bushel of chaff. 

The mountain has brought forth a mouse. 

За що купив, за те й 

продаю. 

І give it for what it is worth. 

It may sound low but I've heard it so. 

Messengers should not be beheaded nor hanged. 

З хама не зробиш пана. Can the leopard change his spots? 

Dogs bark as they are bred. 

You can't make a silk purse out of a saw's ear. 

One has to be born a gentleman. 

Шукай вітра у полі. You can't catch the wind in a net. 

You might as well look for a needle in a haystack. 

He has bought a brush. 

 

Моя хата з краю (я 

нічого не знаю). 

I'm not my brother's keeper. 

It's neither my headache nor my piece of cake. 

It's nothing to do with me. 

It's no concern of mine. 

 

2. Виконайте письмово вправу ІV на стор. 200 за підручником І. В. Корунця 

«Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)», звертаючи увагу на 

авторське використання фразеологізмів у контексті твору. Обґрунтуйте свій 

варіант перекладу. 

Контрольні питання 

1. Схарактеризуйте основні мовні та позамовні фактори, що впливають на 

переклад фразеологічних / ідіоматичних виразів. 

2. У чому полягають проблеми збереження образності фразеології? 

3. Як контекстуальне варіювання та оновлення фразеологізмів враховуються 

при переладі?.  
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4. Назвіть фактори, які полегшують, та які ускладнюють переклад ідіом в 

авторських текстах. 

Література: [4; 6; 8; 11]. 

 

Практична робота № 8 

Тема. Національно детермінована фразеологія 

Мета: удосконалити навички лексико-семантичного й прагматичного 

аналізу тексту; опрацювати прийоми перекладу фразеологізмів, які містять 

лексичний компонент-реалію. 

Короткі теоретичні відомості 

Якщо до складу ідіоми, прислів’я, приказки мов оригіналу входять 

національні реалії, то їх значення не відтворюється на тому самому 

стратифікаційному рівні й тими самими засобами образності мови, що й 

оригінал. Як правило, такі вирази передаються описово: to dine with Duke 

Humphry – залишитися голодним; to sham Abraham – прикидатися хворим. 

Неперекладним національним ідіомам у мові перекладу немає прямих 

відповідників, тому їхні значення передаються описово: Tommy Atkins – англ. 

солдат; Jack Ketch – кат; to carry coals to Newcastle – возити /носити воду в 

річку /море. Аналогічно перекладаються й образні українські ідіоми: пекти 

раки – feel ashamed of smth.; товчеться як Марко в пеклі – smb. is restless; 

загнати туди, де Макар телят не пас – to send to the world’s end; не довго ряст 

топтати – smb. will soon die/join the majority. 

Завдання до теми 

1. Користуючись словником, визначте значення наступних англомовних 

фразеологічних одиниць, які містять лексичний компонент-реалію. 

Запропонуйте власний варіант перекладу.   

to mind one’s p’s and q’s; what will Mrs. Grundy say;(as) pleased as Punch; a 

Peeping Tom; cross the floor of the House; accept tne Cniltern Hundreds; Kangaroo 

closure; sesquipedalian words; a Jim Crow car; to ask (call, put up, read) the banns; 
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to put on the Ritz (ritz); an up train; Weary Willie; Uncle Sam; to fight like Kilkenny 

cats. 

2. У наведених нижче прикладах ідентифікуйте фразеологічні одиниці з 

національним компонентом. Перекладіть речення з фразеологізмами 

українською мовою 

1. The young John Bulles should get to know young Uncle Sams, but nine out 

of ten of the people on these islands simply cannot afford it. 2. Weary Willie may say 

that he hates work and is quite willing to take less. 3. They put on the ritz, but only 

impressed other nouveaux riches. 4. He was to have married the priest’s ward after 

this harvest the woman said: «the banns were read and all … But two days ago he 

died». 5. I was arrested for riding in a Jim Crow car. I believe in the equality of races, 

Your Honor…and I rode in the Jim Crow car to show that I believe in it. They 

arrested me 6. One of his sisters, Elizabeth, was in my class at school, and she got the 

best grades, straight A’s. 7. Her lodgers used commonly to be prisoners on rule from 

that place.       8. But may I smoke? I trust this is pipe of peace, Captain. 9. And on 

that fateful July morning in 1881, President Garfield was to take the final fearful pace 

in the footsteps of «Old Abe». 10.  All quiet on the Potomac now?  

3. Прочитайте англійські та українські ідіоми та спробуйте віднести їх 

до відповідних типів ідіоматичних виразів: 

а) ті, які мають абсолютний / близький еквівалент; 

б) ті, які мають справжні / приблизні ідіоматичні аналогії; 

в) ті, які є національними ідіомами. 

Birds of a feather, to burn one’s bridges, to nip in the bud, as pleased as Punch, 

to make both ends meet, to be in sb’s boots, to bury the hatchet, to throw dust in sb’s 

eyes, to kill two birds with one stone, when pigs fly, a Peeping Tom, the apple of 

discord, Hobson’s choice, to treat like a lord, to wash the dirty linen in public, the 

labour of Sisyphus, to wash one’s hands, penny wise – pound foolish, to be born with 

a silver spoon in one’s mouth, a hard nut to crack, to mind one’s p’s and q’s, between 

Scylla and Charybdis, to cry over spilled milk, when Queen Ann was alive. 
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A. Брати рушники, дерти носа, за царя Панька, канути в Лету, товкти 

воду в ступі, який батько – такий син, золотий телець, ти мені – я тобі, дурне 

сало без хліба, прокрустове ложе, врізати дуба, бути на сьомому небі, пекти 

раки, не вчи вченого, око за око, наговорити сім мішків гречаної вовни, лити 

воду на чужий млин, Содом і Гомора, товчеться як Марко в пеклі, жити на 

широку ногу. 

4. Виконайте письмово вправу Х на стор. 206 за підручником І. В. 

Корунця «Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)» 

Контрольні питання 

1. У чому полягають труднощі перекладу фразеологізмів, які містять лексичний 

компонент-реалію?  

2. Які трансформації застосовуються при перекладі національно детермінована 

фразеології? 

3. Коли і за яких умов застосовується перекладацький коментар при перекладі. 

Література: [4; 6; 8; 11]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 7 

Відвідування практичних занять 8 

Робота на практичних заняттях 24 

Реферат 11 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

Підсумкова контрольна робота 

10 

10 

20 

Залік 10 

Усього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

  



32 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Алексеева И. С. Профессиональний тренинг переводчика. СПб.: 

Издательство «Союз», 2001. 288 с.  

2. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. М.: 

Тезаурус, 2001. 

3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. К.: Юніверс, 2003. 

280 с. 

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: 

Нова книга, 2001. – 446 с. 

5. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на укр. мову. Ч.ІІ. – Термінологічні і жанрово-стилістичні 

труднощі. Київ-Кременчук: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. 251 с. 

6. Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську 

мову Вінниця: Нова Книга, 2003. 608с. 

7. Мирам Г. Э., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М.В., Гон А.М. 

Основы перевода. К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. 231 с. 

Додаткова 

8. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. 

Вінниця : Нова книга, 2003. 160 с 

9. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ : Юніверс, 

2003. 280 с. 

10. Мірам Г. Е. Основи перекладу: Курс лекцій з теорії та практики перекладу 

для факультетів та інститутів міжнародних відносин. Київ : Ельга Ніка-Центр, 

2003.  240с. 

11. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы): Для институтов и факультетов иностранных языков: Учебное 

пособие. 5-е изд. – СПб.: СПбГУ;  М.: ООО «Издательский Дом» «Филология 

три», 2002. 416 с. 



33 
 

12. Чрділелі Т. В. Теорії перекладу: до питання типології та категоризації. 

International research and practice conference “Contemporary issues in philological 

sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : 

Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 218–222 

13. Чрділелі Т. В. Прецедентні феномени як проблема міжкультурної 

комунікації. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного 

лінгвістичного університету. Серія Філологія. Педагогіка.Філософія. Випуск 

25. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2012. С. 47–51. 

14. Чрділелі Т. В. Інтернаціоналізми як об’єкт перекладу: алгоритм дій 

перекладача. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: 

Міжнародна науково-практична конференція. Одеса: Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Ч.1. С. 105–109 . 

 

Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/

