




  

ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни загальної підготовки 

«Загальна теорія перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів «Германські мови та літератури (переклад 

включно)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності процесу 

перекладу як подвійного інтерпретаційно-породжувального дискурсу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Загальна теорія  

перекладу» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як «Практика 

перекладу з англійської мови», «Практика перекладу з німецької мови», 

«Перекладацький аналіз фахових текстів», «Методологія і організація 

перекладознавчих досліджень» та підводить теоретичну базу під процеси, які 

магістранти відпрацьовуватимуть протягом виробничої (перекладацької) 

практики та під час написання та захисту магістерської роботи з  теорії та 

практики перекладу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Мова як засіб комунікації. Сучасні теорії перекладу. 

2. Лінгвістичні проблеми перекладу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна теорія перекладу» є 

засвоєння основних теоретичних положень сучасної теорії перекладу та 

формування наукового підходу до планування та здійснення перекладацької 

діяльності. Курс «Загальної теорії перекладу» є необхідною базою для 

самостійної науково-дослідної роботи магістрантів із фаху. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна теорія перекладу» є 

засвоєння принципів адекватного перекладу текстів різних стилів і жанрів; 

вироблення системного підходу до підбору фактичного мовного матеріалу за 

обраною темою наукового дослідження, його теоретичної інтерпретації та 

глибокого перекладознавчого аналізу. 



  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна:  

ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики, 

літературознавства й в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 Загальна: 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Фахові, а саме: 

ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і школах. 

ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки. 

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська для вирішення 

професійних завдань у галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. 

ФК7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень. 

Прогнозовані програмні результати навчання: 

ПРН1) Аналізувати, порівнювати й класифікувати різні напрями й школи в 

лінгвістиці. 

ПРН3) Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації.  

ПРН9) Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних 

філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, 

так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються. 

ПРН11) Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН17) Використовувати спеціалізовані концептуальні знання у галузі 

германської філології, літературознавства й перекладу для розв’язання 



  

складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- сучасний стан науки про переклад; 

- теоретичні положення перекладознавства як бази для практичних вмінь і 

навичок перекладу; 

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування; 

- види та типи перекладу; 

- основні перекладознавчі терміни; 

- основні методи та моделі перекладу як засіб відтворення процесу перекладу; 

- види перекладацьких (міжмовних) трансформацій; 

вміти: 

- здійснювати переклади всіх типів: письмовий (повний, реферативний, 

анотаційний); усний (переклад з аркуша, послідовний); односторонній, 

двосторонній; 

- здійснювати перекладознавчий аналіз текстів різних жанрів; 

- вирішувати складні перекладознавчі й перекладацькі проблеми, знаходячи 

найбільш адекватний варіант перекладу; 

- письмово перекладати з англійської та німецької мов тексти різних 

функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за одну 

академічну годину; 

- письмово перекладати тексти різних функціональних стилів з рідної мови на 

англійську та німецьку з застосуванням словника. Обсяг – 600 друкованих 

знаків за одну академічну годину; 

- проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою 

наукового дослідження; 

- здійснювати теоретичну інтерпретацію та глибокий перекладознавчий аналіз 

за темою дослідження. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS. 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Мова як засіб комунікації. Сучасні теорії перекладу. 

Змістовий модуль 2. Лінгвістичні проблеми перекладу. 

 

3. Рекомендована література 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчика. Санкт-Петербург: 

Издательство «Союз», 2001. 288 с. 

2. Артеменко Ю.О. Мовні об’єктивації авторської концептосфери в 

українському перекладі роману Р. Бредбері “Death is a lonely business”. Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 30, №1, Ч.1. Таврійський 

національний університет імені В.І.Вернадського, 2019. С. 129–135. 

3. Артеменко Ю.О. Reconstruction of the author’s metaphor: linguo-cognitive 

analysis. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання 

перекладу: тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною участю. 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 13–14. 

4. Артеменко Ю.О. Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському 

перекладі роману “TheBookThief”. Південний архів (філологічні науки). 

Вип. 73. Херсон, 2018. С. 180–186. 

5. Артеменко Ю.О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі 

Маркуса Зузака «Крадійка книжок» і його українському перекладі. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. 

Херсонський державний університет, 2017. С. 8–12. 

6. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории 

перевода). Москва: «Международные отношения», 1975. 240 с. 

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

НВИ-Тезаурус, 2001. 224 с. 

8. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва: Международные 

отношения, 1980. 343 с. 

9. Гарбовский Н. К. Теория перевода. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 544 с. 



  

10. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів 

української прози). Львів: Вид-во при ЛНУ, 1989. 216 с. 

11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч.1 

Граматичні труднощі. Вінниця: Нова книга, 2001. 271 с. 

12. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч. 2 

Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. Вінниця: Нова 

книга, 2001. 303 с. 

13. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Москва: ЭТС, 2001. 424 с. 

14. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. Київ: Юніверс, 2003. 280 с. 

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

Нова книга, 2001. 446 с. 

16. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и теория с 

древнейших времен до наших дней). Москва: Флинта, 2006. 416с. 

17. Основи перекладознавства. Нямцу А.Є., Дащенко О.І., Гураль М.І., 

Сорвілова Т.В., Гермаківська Т.В., Тарангул І.Л., Чернівці: Рута, 2008. 312с.  

18. Основы перевода. Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., 

Грищенко М.В., Гон А.М. Київ: Эльга, Ника-Центр, 2002. 231 с. 

19. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі. Харків, 2012. 376 с. 

20. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. Київ: Либідь, 2007. 248 с. 

21. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. Изд. 3-е. 

Москва: URSS, 2012. 216 c. 

22. Routledge encyclopedia of translation studies. 2nd ed. Ed. By Mona Baker and 

Gabriela Saldanha. Routledge, London and New York, 2009. 704 p. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне/письмове опитування, 

тестування, контрольна робота. 
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