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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Загальна теорія перекладу» є невід’ємною 

складовою підготовки магістра в галузі германських мов, літератур і перекладу. 

Курс загальної теорії перекладу передбачає підготовку фахівця, що володіє 

теоретичними знаннями, що стосуються професійного перекладу з англійської 

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

засвоєння основних теоретичних положень сучасного перекладознавства як 

системи уявлень про міжмовну й міжкультурну комунікацію; отримання 

уявлення про сучасний стан науки про переклад в Україні і за кордоном; 

професійної орієнтації в термінологічному апараті перекладознавчого характеру; 

засвоєння основних закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких 

відповідностей на основі гносеології і теорії комунікації; вміння застосовувати 

сучасну методологію досліджень до розв’язання конкретної перекладознавчої 

проблеми; систематизації накопиченого фактичного матеріалу згідно з обраними 

критеріями відбору на основі сучасних теоретичних положень. 

Мета курсу полягає у засвоєнні основних теоретичних положень сучасної 

загальної теорії перекладу та формування наукового підходу до планування та 

здійснення перекладацької діяльності. Курс покликаний сформувати у студентів 

комплексне уявлення про переклад як засіб здійснення «діалогу культур».  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

− сучасний стан науки про переклад в Україні і за кордоном; 

− 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; 
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вміти:  

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

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

двосторонній; 

− проводити перекладознавчий аналіз текстів різних жанрів; 

− вирішувати складні перекладознавчі проблеми, знаходячи найбільш 

адекватний варіант перекладу; 

− письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних 

функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за 1 академічну 

годину; 

− письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної 

мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг – 600 друкованих знаків 

за 1 академічну годину; 

− проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою наукового 

дослідження; 

− здійснювати теоретичну інтерпретацію та глибокий перекладознавчий аналіз 

за темою дослідження. 

Мета самостійної роботи – розвивати навички роботи з науковою 

літературою, розширювати філологічний світогляд студентів, уміння виділяти в 

тексті головне і другорядне, поглибити теоретичну ерудицію майбутніх 

перекладачів, їх здібності робити глибокий науковий аналіз мовних явищ та 

засобів перекладу, вміння застосовувати різні підходи до вирішення 

перекладацьких проблем. Завдання – ознайомити студентів із деякими 

питаннями теорії перекладу більш детально. 

Види самостійної роботи: опрацювання відповідної літератури, підготовка 

доповідей. 

Для виконання завдань із самостійної роботи студенти забезпечені 

навчально-методичними засобами, конспектом курсу лекцій викладача, 

методичними вказівками, сучасною фаховою періодикою.  
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Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю 

з боку студента.  

Самостійна робота може виконуватися у вільний від занять час у бібліотеці 

університету, навчальному кабінеті та в домашніх умовах. 

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної консультації 

або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів доводять до відома 

студентів на початку семестру. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Тема Кількість 

годин 

 

1 Мовна система: парадигматика і синтагматика 10 

2 Рівні перекладу. Перекладацька еквівалентність 10 

3 Переклад слів широкого значення. Переклад псевдо-

інтернаціональних слів 

10 

4 Типи граматичних трансформацій. Вільне і зв’язане 

вживання граматичних форм 

 

10 

5 Поліфункціональний характер стилістичних засобів. 

Переклад конвенційних та авторських стилістичних засобів 

 

10 

6 Компресія тексту, розгортання тексту. Використання 

перекладацьких нотаток 

10 

7 Електронні словники 8 

Усього за семестр: 68 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Мовна система: парадигматика і синтагматика 

Відношення між мовними одиницями: парадигматичні, синтагматичні, 

ієрархічні. Парадигматичні відношення – відношення вибору, асоціації, що 

ґрунтуються на подібності й відмінності позначувальних і позначуваних одиниць 

мови. Синтагматичні відношення – відношення одиниць, розташованих лінійно; 

це здатність мовних елементів поєднуватися. Ієрархічні відношення – 

відношення структурно простіших одиниць до складніших: фонеми до морфеми, 

морфеми до лексеми, лексеми до речення. 

Питання для самоперевірки 

1. Які відношення називають вертикальними? Наведіть приклади з 

фонетики, граматики, лексико-семантичної системи. 

2. Які відношення називають горизонтальними? Наведіть відповідні 

приклади. 

3. Наведіть приклади ієрархічних відношень. 

Література: [12, c. 29–36]. 

 

Тема 2 Рівні перекладу. Перекладацька еквівалентність 

Еквівалентність як базове поняття перекладацької теорії, що позначає 

відносну рівність змістовної, смислової, семантичної, стилістичної та 

функціонально-комунікативної інформації, яка міститься в оригіналі та 

перекладі. Потенційно досяжна еквівалентність – максимальна спільність змісту 

двох різномовних текстів, припущена різницею мов. Перекладацька 

еквівалентність – реальна смислова близькість текстів оригіналу й перекладу, яка 

досягається перекладачем у процесі перекладу. П’ять традиційних рівнів 

перекладацької еквівалентності. Межа перекладацької еквівалентності. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття еквівалентності. 
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2. Порівняйте поняття: еквівалентність, адекватність, тотожність. 

3. Назвіть складові еквівалентності перекладу й оригіналу. 

Література: [3, с. 29–33; 4, c. 174–189; 5, c. 28–29; 9, c. 116–134; 10, с. 32–34; 

13, c. 23–28; 16, c. 76–110]. 

 

Тема 3 Переклад слів широкого значення. Переклад псевдо-

інтернаціональних слів 

Англійські іменники та дієслова з широким значенням. Лексична 

перекладацька трансформація конкретизації значення. Інтернаціональні слова. 

Псевдоінтернаціональні слова та «фальшиві друзі». Помилки у слововживанні та 

перекладі, спричинені відносинами схожості або ідентичності матеріалу мов 

оригіналу і перекладу. 

Питання для самоперевірки 

1. Запозичення в англійській мові та способи їх перекладу. 

2. Псевдоінтернаціоналізми та барбаризми. 

3. Інтернаціоналізми як основне джерело походження «фальшивих друзів». 

4. Міжмовна омонімія як перекладацька проблема. 

Література: [6, с. 147–152; 11, c. 128–140]. 

 

Тема 4 Типи граматичних трансформацій. Вільне і зв’язане вживання 

граматичних форм 

Труднощі перекладу граматичних значень мови оригіналу і перекладу: 

розходження в обсязі граматичних категорій; невідповідність часткових 

граматичних значень; розходження в узгоджувальних можливостях; відсутність 

семантичної й функціональної тотожності; наявність двох або декількох 

адекватних граматичних відповідностей у мові перекладу; можливість вираження 

граматичного значення лексемами іншої частини мови; уживання в тексті 

перекладу слів, яким немає відповідності в тексті оригіналу; вираження в 

словоформі мови перекладу граматичного значення категорії, відсутньої в мові 
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оригіналу. Поняття перекладацької та граматичної трансформації (граматичної 

заміни). Повні та часткові трансформації. Перестановка. Заміна. Додавання. 

Опущення. 

Питання для самоперевірки 

1. Яке значення називається граматичним? 

2. Надайте визначення та наведіть приклади номінативного та 

синтаксичного елементів граматичного значення. 

3. Чим викликані труднощі при перекладі граматичних значень? 

4. Чи обов’язково граматичне значення підлягає перекладу? 

5. Надайте визначення таким термінам та поясніть, яку роль відіграють 

означувані поняття при перекладі: 

− диктум; 

− модус; 

− тема, рема; 

− речення, висловлення, мовленнєвий акт, пропозиція; 

− модальність висловлення. 

6. Поняття та різновиди граматичної трансформації. 

Література: [4, c. 143–168; 9, с. 155–157; 13, c. 69–104]. 

 

Тема 5 Поліфункціональний характер стилістичних засобів. Переклад 

стертих та авторських стилістичних засобів 

Експресія тексту оригіналу. Стилістичні можливості різних рівнів мови. 

Поліфункціональний характер стилістичних засобів. Стерті стилістичні засоби. 

Авторські стилістичні засоби в тексті оригіналу – доволі специфічні, суто 

індивідуальні тлумачення певного факту чи явища, яскравий вияв творчого 

мислення автора. 

Питання для самоперевірки 

1. Що має відтворити перекладач: стилістичний прийом чи його функцію? 

Чому? 
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2. Надайте визначення смисловій відповідності. 

Література: [1, с. 194–201; 2; 3, с. 53–61; 7, c. 84–176; 10, с. 13–17]. 

 

Тема 6 Компресія тексту, розгортання тексту. Використання 

перекладацьких нотаток 

Механізми породження вторинного тексту. Теоретичні засади дослідження 

компресії та декомпресії як лінгвістичних явищ при перекладі. Механізми 

розгортання й стиснення тексту. Єдність компресії та декомпресії під час 

перекладу. Використання перекладацьких нотаток під час здійснення усного 

перекладу. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте види компресії: анотація, тези, реферат, рецензія. 

2. Феномен декомпресії як один із аспектів вираження закону мовної 

економії. 

3. Наведіть приклад основних видів декомпресованих одиниць під час 

англо-українського перекладу: декомпресованих реалій, термінів, дублетів та 

синонімів, композитних одиниць, афіксальних утворень. 

Література: [1, с. 13–21; 3, с. 61–72;14, с. 158–208; 15, c. 79–85]. 

 

Тема 7 Електронні словники 

Онлайн та електронні словники та довідники. Програмами пам’яті 

перекладів (Translation Memory). 

Питання для самоперевірки 

1. Сучасні вимоги до перекладача. 

2. Онлайн та електронні словники та довідники. 

3. Програми пам’яті перекладів 

Література: [3, с. 72–79]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій та активність 30 

Самостійні проєкти 30 

Поточний контроль 40 

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 
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