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ВСТУП

Навчальний курс надає студенту відомості про основні положення

перекладу галузевої літератури, про вимоги до адекватного перекладу, про

перекладацький аналіз текстів галузевої тематики.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з

англійської мови» є формування й удосконалення навичок письмового перекладу

офіційних, науково-технічних і газетно-публіцистичних текстів, реферованого й

анотованого перекладу.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння

основних понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його

функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей

практичної роботи з перекладу текстів різних жанрів; опанування техніками та

методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача.

Значення та місце навчальної дисципліни у навчальному процесі

При вивченні навчального курсу мається на увазі, що студенти вже

знайомі з граматичними та лексичними явищами мов у контрастивному вимірі,

прослухали навчальний курс «Вступ до перекладознавства». Навчальна

дисципліна тісно пов’язана з такими навчальними курсами, як «Порівняльна

лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна граматика

англійської та української мов», «Стилістика англійської мови», «Теорія

перекладу». Навчальний курс сприяє підготовці студентів до самостійного

перекладу та перекладацького аналізу галузевих текстів.

У результаті  вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;

– методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних стилів

та жанрів;

– типові лексико-граматичні, стилістичні й прагматичні особливості

перекладу;



5

– принципи перекладацької діяльності  залежно від сфери застосування,

основні перекладацькі способи та прийоми;

– засади реферування й анотування, закономірності компресії й декомпресії

тексту;

– концептуальний та термінологічний апарат галузі, у якій перекладач

здійснює свою діяльність;

– основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання

культурного бар’єра в двосторонньому перекладі;

уміти:

– застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення

перекладу;

– використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу;

– проводити лексико-семантичний та стилістичний аналіз тексту з

обґрунтуванням запропонованих засобів 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;

– виконувати на професійному рівні письмовий реферований та анотований

переклад автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного

спрямування;

– орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та

функціонування.

Відповідно до робочої програми методичні вказівки призначені для

студентів освітнього рівня «магістр» денної форми навчання. Кількість годин,

виділених на практичні заняття, складає 60 годин.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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Пор. Тема Денна
форма
навчання
К-сть год.
практ.
занять

1 Попередній перекладацький аналіз тексту.
Когнітивна,  емоційна та естетична інформація у
тексті

2

2 Класифікація текстів відповідно до типу
інформації, що домінує

1

3 Визначення текстових жанрів у письмовому
перекладі. Спільні риси та відмінності текстів
різних стилів в англійській та українській мовах

1

4 Переклад текстів офіційного стилю: міжнародні
документи, дипломатична та ділова кореспонденція,
документи фізичних та юридичних осіб.
Особливості застосування  лінійного перекладу

12

5 Переклад наукових, технічних та науково-
популярних текстів

12

6 Урахування під час перекладу всіх засобів, що
забезпечують об’єктивність, логічність та
компактність викладення матеріалу

2

7 Переклад газетно-журнальних інформаційних
текстів. Проблема перекладу кліше та стійких
словосполучень. Передача базисної та
прецизійної інформації

12

8 Переклад виступів політиків, офіційних осіб та
представників влади. Взаємозв’язок
екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації у
тексті та їх урахування під час перекладу

14

9 Порівняльний аналіз вихідних текстів та
перекладів

4

Усього годин за рік: 60

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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Практичне заняття № 1

Тема. Попередній перекладацький аналіз тексту. Когнітивна,  емоційна та

естетична інформація у тексті

Мета: ознайомитися з методами перекладацького аналізу тексту,

призначеного для перекладу

Короткі теоретичні відомості

Інформація – відомості, які містяться у певному мовленнєвому

повідомленні і розглядаються як об’єкт передачі, зберігання й обробки.

Інформацію, закладену в повідомленні, доцільно поділити на три види:

когнітивну, емоційну, естетичну.

Когнітивна інформація – це об’єктивні відомості про зовнішній світ.

Емоційна інформація – вираження емоцій, почуттів, спричинених

предметами, фактами, явищами об’єктивної дійсності. До емоційної інформації

належать слова привітання, прощання, висловлені думки, оцінки тощо.

Естетична інформація – відомості, здатні бути засобом художньої

виразності, створювати відчуття прекрасного. Естетична інформація представлена

метафорами, епітетами, грою слів, римою, фразеологічними одиницями тощо.

Зазначені види інформації по-різному представлені у різних текстових

жанрах. Жанр тексту – це клас вербальних текстів, які характеризуються спільною

структурою, обмеженою варіативністю і вживаються в однотипних

комунікативних контекстах. Характерні ознаки тексту спонукають перекладача

використовувати певні засоби перекладу.

Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз тексту «The Internet» з точки зору

стилю, жанру та типу інформації.

THE INTERNET
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The Internet, a global computer network which embraces millions of users all

over the world, began in the United States in 1969 as a military experiment. It was

designated to survive a nuclear war. Information sent over the Internet takes the

shortest path available from one computer to another. Because of this, any two

computers on the Internet will be able to stay in touch with each other as long as

there is a single route between them. This technology is called packet switching.

Owing to this technology, if some computers on the network are knocked out (by a

nuclear explosion, for example), information will just route around them. One such

packet-switching network which has already survived a war is the Iraqi computer

network which was not knocked out during the Gulf War.

Most of the Internet host computers (more than 50%) are in the United States,

while the rest are located in more than 100 other countries. Although the number of

host computers can be counted fairly accurately, nobody knows exactly how many

people use the Internet, there millions worldwide and their number is growing by

thousands each month.

The most popular Internet service is e-mail. Most of the people, who have

access to the Internet, use the network only for sending and receiving e-mail

messages. However, other popular services are available on the Internet: reading

USENET News, using the Word-Wide-Web, telnet, FTP, and Gopher.

In many developing countries the Internet may provide businessman with a

reliable alternative to the expensive and unreliable telecommunications system of

these countries. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with

the rest of the world. When they send e-mail messages, they only have to pay for

phone calls to their local service providers, not for calls across their countries or

around the world. But who actually pays for sending e-mail messages over the

Internet long distances, around the world? The answer is very simple: users pay their

service provider a monthly or hourly fee. Part of this fee goes towards its costs to

connect to a larger service provider, and part of the fee received by the larger

provider goes to cover its cost of running a worldwide network of wires and wireless

stations.
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2. Перекласти текст українською мовою.

3. Скласти міні-словник спеціальних термінів.

Контрольні питання

1. З чого складається підготовка до перекладу тексту?

2. Як вибрати потрібний варіант перекладу?

3. Що таке інформація? Які види інформації може містити повідомлення?

4. Визначте поняття текстового жанру й коротко охарактеризуйте усні

жанри.

Література: [3, с. 18–24; 4, с. 38–44; 14, с. 78–91].

Практичне заняття № 2

Тема. Класифікація текстів відповідно до типу інформації, що домінує

Мета: розвинути вміння аналізу тексту, призначеного для перекладу, з

точки зору жанру та типу інформації.

Короткі теоретичні відомості

У процесі попереднього перекладацького аналізу використовується

система параметрів, яка є найбільш універсальною (тобто працює для всіх типів

текстів). До цих параметрів належать: комунікативне завдання тексту, джерело

тексту, одержувач тексту, тип інформації (когнітивна, емоційна, естетична) та

домінанти перекладу.

Завдання до теми

1. Проаналізуйте такі тексти відповідно до зазначених у теоретичних

відомостях параметрів:

№1
Dear Mr. Smirnov,

I should like to refer to Mr. Snyder’s letter of the 10th July, your reply of the 18th

July, and your further letter dated the 1st August regarding the above subject.
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Your Plastic Rim Sieves were first offered to us last year at the price of 6.6 USD.

Trial shipments were made to test the market, and it was found that they are satisfactory

at this price. Subsequent repeat orders were placed with you.

Unfortunately you found it necessary to increase the price by about 15 percent to

7.6 USD. This, we think you will agree, was a tremendous increase for us to absorb.

Nevertheless, during the meeting with you in Moscow in March, we agreed to take a

further quantity at this increased price of 7.6 USD. Then I stated that if it were possible

for us to obtain a suitable price for the Sieves, we would be willing to pay a little more

also for further business.

№2

The Parliamentary Assembly of the OSCE is the parliamentary dimension of the

Organization for Security and Co-operation in Europe, whose 56 participating States

span the geographical area from Vancouver to Vladivostok.

The primary task of the 320 member Assembly is to facilitate inter-parliamentary

dialogue, an important aspect of the overall effort to meet the challenges of democracy

throughout the OSCE area.

Recognized as a regional arrangement under Chapter VIII of the United Nations

Charter, the OSCE is a primary instrument for early warning, conflict prevention, crisis

management and post-conflict rehabilitation in its area. The Parliamentary Assembly,

originally established by the 1990 Paris Summit to promote greater involvement in the

OSCE by national parliaments in the participating States, also pursues other important

objectives which are stated in the preamble of the Assembly's Rules of Procedure.

№ 3

Whenever you wish to make more than just a small move, include the West LB in

your plans. We appreciate global thinking and, as one of Europe's leading  banks, we

have both goals - with you. Established as a German wholesale bank, we offer you all

services from one source, made to measure reliable and if you like, worldwide.

(реклама банка)

2. Виконайте переклад текстів, ураховуючи визначені параметри.
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Контрольні питання

1. Що таке «комунікативне завдання тексту»?

2. Як правильно визначити джерело інформації та одержувача тексту,

призначеного для перекладу?

3. Який вплив має тип інформації на визначення домінант перекладу?

Практичне заняття № 3

Тема. Визначення текстових жанрів у письмовому перекладі. Спільні

риси та відмінності текстів різних стилів в англійській та українській мовах

Мета: коментування й обговорення перекладацьких трансформацій під

час перекладу текстів різних функціональних стилів.

Короткі теоретичні відомості

За мовними засобами та складом мовних змістовних одиниць і способами їх

поєднання у складні й широкі змістовні та структурні й стилістичні, а точніше в

жанрово-стилістичні цілісності визначаються і найхарактерніші стилі мовлення:

1) стиль художньої літератури/художній стиль; 2) науково-технічний стиль;

3) інформаційний/ газетний стиль; 4) офіційно-діловий стиль; 5) стиль соціально-

політичного мовлення; 6) епістолярний стиль тощо.

Основні перекладацькі трансформації:

1. Конкретизація значення слова.

2. Генералізація значення слова.

3. Додавання слова.

4. Вилучення слова.

5. Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови.

6. Перестановка слова.

Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти текст «Bessemer and

open-hearth processes».
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BESSEMER AND OPEN-HEARTH PROCESSES

In the Bessemer process no fuel is used. The pig iron from the blast-furnace is

poured molten into the converter, and a strong blast of air is sent up through it. The air

first oxidizes the silicon and manganese, which, together with some iron oxide, rise to

the top and form a slag. The blowing is continued until the carbon content is lowered to

about 0.05%. When the blow is completed the amount of carbon necessary to bring the

carbon content to the specified percentage, together with manganese to counteract the

influence of sulphur, and silicon to degasify, are added to the molten metal. The finished

steel is then poured into a ladle, and hence it is poured into the ingot molds for

subsequent rolling or forging.

Bessemer steel is considered to be inferior to steel produced by other methods.

It is still used because of low cost of its production. Bessemer steel refined

additionally in the open-hearth, or electric furnace, is called duplex steel.

The open-hearth furnace is rectangular and rather low, holding from 15 to 200

tons of metal in a shallow pool. The purpose of this furnace is to convert various

types of ferrous material into finished steel of proper composition and quality. The

open-hearth process is a very versatile one, for it involves melting, refining and

dioxidation.

Electrical furnaces are used in making high-grade steels from cold material;

they are also used in additional refining of steel produced by the Bessemer and open-

hearth processes. The electric furnace is now capable of making high-grade tool

steels equal in quality to the steels produced by crucible process.

2. Визначити та прокоментувати перекладацькі трансформації,

застосовані при перекладі.

Контрольні питання

1. У чому полягають стильові й жанрові особливості текстів?

2. З якою метою застосовуються перекладацькі трансформації?

3. Чим зумовлена конкретизація?
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4. Яка перекладацька трансформація є протилежною за напрямом  до

конкретизації?

5. Яка трансформація є експліцитним вираженням частини імпліцитного

смислу оригіналу під час перекладу?

6. Які частини можна вилучити під час перекладу?

7. До яких частин мови можна застосовувати заміну?

8. У чому полягає перестановка слова?

Література: [3, c. 46–49; 4, с. 23–28; 7, с. 52–54; 12, с. 99–107; 14, с. 193–

196].

Практичне заняття № 4

Тема. Переклад текстів офіційного стилю: міжнародні документи,

дипломатична та ділова кореспонденція, документи фізичних та юридичних

осіб. Особливості застосування  лінійного перекладу

Мета: опанувати навички лінійного перекладу офіційно-ділових текстів

Короткі теоретичні відомості

Тексти різних документів перекладаються з іноземної мови найперше за

певними у кожній національній мові кліше, а з другого боку – за спільними для

всіх мов кліше. Стиль викладу інформації в оригіналі й перекладі

характеризується наявністю еквівалентних канцеляризмів. Завдяки цьому й

переклад зберігає властиву оригіналові номінативність, семантичну та стильову

однозначність. У контрактах подається когнітивна інформація, повністю

позбавлена будь-якої емотивності.

Можливість використання лінійного перекладу:

1. текст для лінійного перекладу мусить стосуватися знайомої для

перекладача та  отримувача перекладу теми;

2. текст не повинен містити образних висловів, метафор, ідіом; стандартні

еквіваленти термінів мусять бути відомими заздалегідь;
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3. лінійний переклад не означає дослівність перекладу і до нього

залучаються синтаксичні перетворення, які є неминучими під час перекладу з

мови, що має іншу структуру.

Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти текст контракту.

Contract To Provide Advertising Services

The international airport «…….», represented by ….. acting on the basis of the

Charter, hereinafter referred to as «Trustee», the company, represented by, acting on

the basis ofь power of attorney, hereinafter referred to as «Executor», on the one hand,

and the company «         », represented by….., hereinafter called «Client», on the other

hand, have agreed as follows:

1.       Subject of the Contract

1.1. the Client entrusts and the Executor undertakes to perform a complex of jobs on

placement of the advertising panel forms as integral part of the present Contract.

2. Rights and Obligations of the Parties

2.1. The Trustee shall provide electric power for lighting equipment of the Client's

advertising panels.

2.2. The Executor shall provide guarantee services for the Clients lighting equipment

and advertising panels for the duration of the present Contract.

2.3. Either party has the right to cancel the Contract by written notice 30 days in

advance of the estimated date of termination. In this case the cost of placement from the

time of the cancellation of the Contract till the agreed termination date shall be

returned to the Client (rental payment for the remaining months).

3. Settlement Procedure

3.1. The Client shall make payment under the present Contract in the amount of GBP

into the settlement account of the Trustee within 14 banking days from the date of the

present Contract.

4.       Responsibility
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4.1.  In the event of the Client" s delay in payments in accordance with Article 3.1. of

this Contract for more than 3 (three) banking days, the Trustee has the right to

terminate the Contract unilaterally.

4.2. The Executor is liable for the proper condition of the panels and shall eliminate all

defects at his own account within reasonable time from the moment they are discovered.

4.3. The Trustee guarantees that in the event of restructuring (liquidation) of the

Executor, termination of the agency agreement between the Trustee and the Executor,

the present Contract will not be revoked and the Trustee shall become legal successor

to the Executor.

5.       Dispute Resolution

5.1. All disputes arising in connection with this Contract shall be settled in an amicable

way. Should the parties fail amicable settlement, the dispute shall be settled by the

Court of Arbitration of the Russian Federation.

6.       Force Majeure

6.1. Should any circumstances anse which make complete or partial fulfillment by either

part}- of its obligations under the present Contract impossible, the time stipulated for

the fulfillment of these obligations shall be extended for as long as these circumstances

prevail.

7.       Other Provisions

7.1.    This Contract is executed in two copies, one for each party, both texts having

equal legal validity.

7.2.     All amendments and supplements to the present Contract shall be valid if made

in written form by agreement of both parties.

2. Визначити стійкі словосполучення, кліше, штампи та прокоментувати

підходи до їх перекладу.

3. Прокоментувати граматичні та лексичні особливості документа, які

потрібно враховувати  під час перекладу.

4. Скласти міні-словник кліше, які застосовуються у тексті контракту.
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Контрольні питання

1. Що потрібно знати для правильного перекладу тестів ділового стилю?

2. Що таке «лінійний переклад»?

3. У чому полягають граматичні особливості мови документів?

4. Які існують підходи до перекладу кліше як стійких словосполучень?

5. Які лексичні одиниці відображають національні особливості англомовних

документів ?

Література: [2, с. 51–57; 4, с. 30–35; 7; 8, с. 29–34; 14, с. 198–201].

Практичне заняття № 5

Тема. Переклад наукових, технічних та науково-популярних текстів

Мета: опанувати навички перекладу науково-технічних текстів

Короткі теоретичні відомості

Найголовніша риса науково-технічного типу тексту є його когнітивність,

інформаційна насиченість: усі наукові й технічні тексти несуть конкретну

інформацію для вивчення/пізнання певним колом людей, яка подається у словах-

термінах, словосполученнях і реченнях. Найпоказовіший елемент наукового

змісту – термінолексика, зокрема інтернаціональна, що зберігає не тільки ту саму

чи близьку до мови оригіналу звукову структуру, а насамперед однакове в кількох

різних генеалогічно мовах значення. Причому це стосується усіх без винятку

галузей народного господарства і всіх наук, оскільки науки вже скоро стають

надбанням усіх націй. Основними домінантами перекладу таких текстів є:

1. Наявність у перекладача певного запасу слів.

2. Знання граматичних і лексичних особливостей науково-технічних текстів.

3. Знання техніки перекладу термінів.

4. Уміння користуватися словниками.

5. Поняття про сферу знань, до якої належить текст.

Завдання до теми

1.Виконати перекладацький аналіз і письмово перекласти технічний текст
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CUPOLA MELTING

Most of the grey cast iron produced in this country is melted in the cupola

furnace. The cupola is a vertical cylindrical type of furnace, consisting of a steel shell

lined with firebrick. Usually the charging door is located 15 to 25 ft above the bottom

plate. At the lower end of the furnace is a wind box or air box. Air enters the cupola

openings called tuyeres. Some cupolas are equipped with a single row of tuyeres;

others have an auxiliary upper row of tuyeres. Opinion is divided as to whether a

single or a double row is more desirable. A patented cupola known as the "balanced

blast cupola", developed by the British Cast Iron Research Association, has three

rows of tuyeres. A number of furnaces of this type have been installed in this country.

The cupola is a simple and economical melting unit, because the fuel and the

metal are in intimate contact with each other. Fuel, metal and flux enter the cupola

through the charging door. The initial charge of coke is known as the "bed charge".

The metal is deposited on the coke. Then alternate layers of coke and iron are added.

Generally a flux is charged on the coke and the coke bed ignited by means of

kindling wood or an oil torch. This bed usually extends from 36 to 60 in. above the

top of the lower tuyeres. The make-up of the charge and the charging are most

important in obtaining uniform results in melting.

2. Виконати перекладацький аналіз і письмово перекласти науково-

популярний текст:

Save Our Seeds

Over the past four hundred years, four hundred and fifty types of plants and trees

around the world have become extinct as a result of the combined effects of global

warming, population growth, deforestation, flooding and the fact that deserts are

advancing in some regions at a rate of nearly four miles a year. Scientists estimate a

quarter of the world’s remaining 270,000 plant species will be under threat of

extinction by 2050.

In 1997, in an attempt to try to prevent the loss of such precious resources,

volunteers all over Britain began collecting seeds from Britain’s 1,400 species of wild

plants, three hundred of which are already facing extinction. The seeds collected are
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now housed in the Millennium Seed Bank, which opened its doors in 2000. Run by the

Royal Botanical Gardens department of the famous Kew Gardens in London, the bank

is located in Sussex, about thirty-five miles outside the capital.

The bank is expected to become the world’s biggest seed bank and, apart from

preserving almost all the plant life in Britain, it also aims to have saved the seeds of

more than 24,000 species of plant life, almost a tenth of the world’s flowering plants, in

the next twenty years. If they are successful, the Millennium Seed Bank Project will be

one of the largest international conservation projects ever undertaken.

3. У перекладених текстах визначити терміни та підходи до їх перекладу

залежно від жанрових особливостей.

4. Скласти міні-словник термінів.

Контрольні питання

1.Від чого залежить правильність перекладу наукового та технічного тексту?

2. Які є граматичні особливості науково-технічних текстів?

3. Наскільки важливим є урахування термінологічної основи тексту?

4. Що потрібно знати, перш ніж відкрити словник?

Література:[1, с. 127–143; 2, с. 39–45].

Практичне заняття № 6

Тема. Урахування під час перекладу всіх засобів, що забезпечують

об’єктивність, логічність та компактність викладення матеріалу

Мета: узагальнити підходи до перекладу термінів, кліше, реалій та

власних назв

Короткі теоретичні відомості

Повнота відтворення значення мовної одиниці в перекладі залежить від

природи/статусу та значень, які вона вміщує в собі. Не менш важливим

чинником, що впливає на повноту і точність відтворення значення мовної

одиниці в перекладі, є контекст, а точніше – вербальне оточення, у якому

функціонує конкретна мовна одиниця, що перекладається.
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Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти текст «Capital markets».

CAPITAL MARKETS

India’s capital markets are seeing substantial progress despite a recent slide

which has seen stock prices drop. Opened to foreigners, the average daily trading

turnover on the two main markets, the National Stock Exchange and the Mumbai

Stock Exchange, together was more than $650 million in July this year.

Today most foreign fund managers are bullish about India’s markets. There

have been sharp improvements in the number of days taken to settle trades. In

addition, a central depository system will soon be in place, and with it will come

paperless trading, which has been seen as one of the market’s most needed reforms.

In addition, price levels in the bourses are considered to have neared their bottom

levels, thus the next year should witness substantial investment opportunities.

Trading on the BSE and the NSE (the BSE being confined to trades in Mumbai

while NSE coordinates nationwide activity through a satellite network) has gone on

line, making transactions quicker and much more transparent. Simultaneously,

tougher regulations have been put in place to ensure capital adequacy for brokers

and improved disclosure norms for capital issuers.

International investors have also been coming into the Indian marketplace

through offshore Global Depository Receipts (GDR), or paper traded in lieu of

underlying shares. The GDR can be converted into regular share of the company for

trading on domestic exchanges.

Other Indian companies are seeking listings in the United States where

disclosure norms are more stringent than in Europe. Among the first such issuers of

American depository receipts will be the BPL Group, with interests in consumer

electronics, which goods and telecom services. The company is reportedly

considering making a $ 200 million ADR issue to be on NASDAQ; the funds are to be

used by various BPL subsidiaries for building telecom networks.
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2. Знайти власні назви, терміни, кліше та стійкі словосполучення і

визначити способи їх перекладу.

3. Скласти міні-словник.

Контрольні питання

1. Що потрібно враховувати для правильного перекладу лексичних

одиниць для збереження комунікативної точності?

2. Які особливості перекладу реалій та власних назв як елементів

комунікативної точності?

3. У чому полягають труднощі перекладу інтернаціоналізмів?

Література: [8, с. 102–125; 11, с. 46–48].

Практичне заняття № 7

Тема. Переклад газетно-журнальних інформаційних текстів.  Проблема

перекладу кліше та стійких словосполучень. Передача базисної та прецизійної

інформації

Мета: опанувати навички перекладу газетно-журнальних інформаційних

текстів

Короткі теоретичні відомості

Газетно-журнальний інформаційний текст – це текст, комунікативним

завданням якого є передати нові відомості, надавши читачеві їх оцінку. Основна

ознака тексту – клішованість засобів мовного вираження. Когнітивна інформація,

виражена незалежними від контексту мовними засобами (цифровими даними,

власними назвами, назвами фірм, установ і організацій), передається при

перекладі однозначними еквівалентами. Одиницею перекладу є слово чи

словосполучення.

Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз і перекласти такий текст:
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BANKING IN GERMANY. CUSTOMERS ARE CALLING THE TUNES

The customer may not always be long in Germany, but banks are fast waking

up to the fact that people can be as choosy about where they put their money as they

can over where they dine or shop.

In recent months, banks have almost fallen over themselves to announce faster

and cheaper services. While last year saw the advent of discount broking in

Germany, this year is proving to be the year of direct banking. Commerz-bank,

Deutsche Bank, Berliner Bank and Citibank of the US have all announced new

operations, enabling customers to make transactions by telephone when they choose.

For a country where the service mentality is by no means prominent, the pace

of change in the banking sector is startling. It is driven by consumers’ growing

awareness of the cost of banking services and willingness to switch banks if

necessary. Banks say East German customers watch bank charges especially closely.

Even so, for customers deciding they can obtain better or cheaper services

elsewhere, roving accounts are still tedious. But the time may come when this task

will be taken on by banks themselves.

“We are considering something along these lines”, says Mr Albrecht Schmidt,

chairman of Bayerische Vereinsbank, intriguingly.

Vereinsbank, based in Munich with operations across Germany, is spending

heavily on technology and customer services. It is not going down the discount-

banking road, but has adopted a “multi-optional strategy”: customers can choose

between high-quality services where advice is included, and cheaper telephone-based

services (in four languages) needing no counselling.

In Mr Schmidt’s view, the rate at which the banking sector has been changing

“is rather like the shift from a fast train to a magnetic levitation railway”.

He admits that “there is a certain amount of confusion in the market” as banks

bring in more new services.” It is very important to have innovative strength, but you

don’t have to follow every modern gimmick”.

Customers are now not seeking gimmicks but better value for money, and

transparency. This means more competition among banks, uncomfortably conscious
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that their reputation for openness, responsiveness and fairness is not at its highest.

They are striving to contain costs, become more helpful and give local managers

more decision-making authority.

2. Виявити труднощі перекладу.

3. Скласти міні-словник газетних кліше.

Контрольні питання

1. Які особливості газетних текстів визначають підходи до їх перекладу?

2. У чому полягає важливість передачі базисної та прецизійної

інформації?

3. Як знання кліше у мові перекладу сприяє досягненню адекватності

перекладу?

Література: [8, с. 102–125; 11, с. 46–48].

Практичне заняття № 8

Тема. Переклад виступів політиків, офіційних осіб та представників

влади. Взаємозв’язок екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації у тексті та

їх урахування під час перекладу

Мета: визначити лексико-стилістичні особливості політичних та

офіційних промов та опанувати навички їх.

Короткі теоретичні відомості

Особливості виступів політиків, офіційних осіб і представників влади:

1. Велика кількість стійких словосполучень.

2. Особливі граматичні структури.

3. Розбіжності стилю англійської та української політичної мови.

4. Індивідуальний стиль промовця.

Завдання до теми

1. Виконати перекладацький аналіз та перекласти текст «A bank manager

speaks».
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A BANK MANAGER SPEAKS

My name’s Jane Carson and I am the manager of a savings bank in Portland,

Oregon. My bank is open every day from 8:30 in the morning until 4”00 in the

afternoon. On Fridays the bank teaming is open until 6:30 in the evening.

Friday is our busiest day. Many people get their pay-check on Fridays and they

come in to deposit them. I find that on Fridays I have to keep six windows open all

day long. My bank tries very hard to reduce the amount of time that customers have

to wait for service. We have many signs to remind people that they need their

passbooks for transactions and that they must fill out their deposit or withdrawal

slips completely. If our depositors cooperate with us we can accommodate them with

as few delays as possible.

Of course, people do forget. The tellers inform me that many customers still

forget to endorse their checks or try to open or close joint accounts with the signature

of only one of the parties. But I hope that my program of information for customers

will reduce such delays.

Banking has changed a lot in recent years. Computers now do much of the

work that the tellers used to do. As computers improve, they are able to accomplish

more difficult tasks and they help us serve our customers better.

Another important changing in banking, especially for savings banks, are the

many different term-deposit accounts that are now available to our customers. Since

these certificates of deposit offer very high interest rates they help attract depositors

to our bank. I make sure that my staffs always have the latest information about these

accounts so that they can advise our depositors correctly.

2. Знайти особливі граматичні структури та визначити способи їх

перекладу.

3. Скласти міні-словник.

Контрольні питання

1. Які є особливості виступів політиків, офіційних осіб та їх представників?

2. Як стиль англійської політичної мови відрізняється від української?

Література:[8, с. 127–134; 10, с. 50–54].
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Практичне заняття № 9

Тема. Порівняльний аналіз вихідних текстів та перекладів

Мета: ознайомлення з методами порівняльного аналізу вихідних текстів і

перекладів, розвиток навичок редагування.

Короткі теоретичні відомості

Якість перекладу – це результати процесу перекладу, які визначаються

ступенем його відповідності перекладацькій нормі та характером мимовільних чи

свідомих відхилень від цієї норми. Якість перекладу обумовлюється: ступенем

смислової близькості перекладу та оригіналу;  жанрово-стилістичної

приналежністю текстів оригіналу та перекладу; прагматичними чинниками, що

впливають на вибір варіанта перекладу. Ці аспекти перекладу мають нормативний

характер і визначають стратегію перекладача і критерії оцінювання перекладу.

Нормативні вимоги до якості перекладу мають сенс лише щодо певного типу

текстів і певних умов перекладацької діяльності.

Завдання до теми

1. Порівняйте тексти оригіналу та перекладу, знайдіть перекладацькі

невідповідності й запропонуйте власний варіант перекладу.

Charles Dickens
“Christmas Tree”

Upon the next branches of the tree, lower
down, hard by the green roller and
miniature gardening – tools, how thick the
books begin to hang. Thin books, in
themselves, at first, but many of them, and
with deliciously smooth covers of bright red
or green. What fat black letters to begin
with! “A was an archer, and shot at a
frog.” Of course he was. He was an apple–
pie also, and there he is! He was a good
many things in his time, was A, and so were
most of his friends, except X, who had so
little versatility, that I never knew him to get
beyond Xerxes or Xantippe–like Y, who was
always confined to a Yacht or a Yew Tree;

Чарлз Діккенс
“Різдвяна ялинка”

(український переклад
Наталки Кошманенко (1999))

Нижче на гілках ялинки, поруч з
мініатюрною косаркою та
садівничим приладдям, дедалі
частіше трапляються книжки.
Спочатку тоненькі, але їх багато, і
всі в напрочуд гарних палітурках,
червоно- гарячих та зелених. Які
жирненькі літери для першого
знайомства! „А був Стрільцем, і
влучив у жабу”. Звичайно, влучив!
Крім того, літера А була ананасом, і
залишається ним по цей день. Вона
була багатьма чудовими речами у
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and Z condemned for ever to be a Zebra or a
Zany. But, now, the very tree itself changes,
and becomes a bean–stalk–the marvellous
bean–stalk up which Jack climbed to the
Giant’s house! And now, those dreadfully
interesting, double–headed giants, with
their clubs over their shoulders, begin to
stride along the boughs in a perfect throng,
dragging knights and ladies home for
dinner by the hair of their heads. And Jack–
how noble, with his sword of sharpness, and
his shoes of swiftness! Again those old
meditations come upon me as I gaze up at
him; and I debate within myself whether
there was more than one Jack (which I am
loth to believe possible), or only one
genuine original admirable Jack, who
achieved all the recorded exploits.

той час, ця А, так само як і
більшість її друзів, – окрім хіба що
літери Х, такої обмеженої, що я й не
знав, чи означає вона щось, окрім
Ксеркса і Ксантипи1, чи Y, якій
судилося бути яхтою або ярдом, а
також Z, приреченої назавжди
залишитися зеброю, або зигзагом. Та
ось уже сама ялинка змінюється,
перет-ворюється на бобову стеблину
– ту саму чудесну бобову стеблину,
що нею дереться вгору Джек до хати
велетня! О, ці шалено цікаві двоголові
велетні, оно вони снують гілками
ялинки з піднятими вгору ломаками,
чатуючи на лицарів та дам, аби було
чим пообідати, й тягнуть
бідолашних за коси до себе додому... І
тут з’являється Джек – втілення
шляхетності, зі своїм чарівним мечем
і черевиками-скороходами! Коли я
отак вдивляюся в нього, то знову
поринаю в давні роздуми з приводу
того, чи цих Джеків було багато (у
що я особисто несхильний вірити), а
чи був достоту сам – один справжній
адмірал Джек, який і здійснив усі ті
подвиги, що йому приписують.

1 Англійська літера „Х” вимов-
ляється як „кс”. В англійській мові з
неї починаються лише кілька слів

2. Проаналізуйте підходи до перекладу термінів і стійких словосполучень у

тексті офіційно-ділового стилю:

Тreaty on the non-proliferation of nuclear weapons

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the “Parties to the

Treaty”
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Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear

war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and

to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the

danger of nuclear war,

In conformity with resolution of the United Nations General Assembly calling for

the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear

weapons,

Undertaking to cooperate in facilitating the application of International Atomic

Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow

of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques

at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful application of nuclear

technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-

weapons States from the development of nuclear explosive devices, should be available

for peaceful purposes to all Parties Of the Treaty, whether nuclear-weapon or non-

nuclear weapon States, ….

Have agreed as follows:

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Держави, що укладають цей Договір, поіменовані нижче «Учасниками

Договору»,

враховуючи спустошливі наслідки, що їх мала б для всього людства ядерна

війна, і необхідність, яка випливає з цього, докласти всіх зусиль для запобігання

загрози виникнення такої війни і вжити заходів для безпеки народів;

вважаючи, що розповсюдження ядерної зброї серйозно посилило б загрозу

ядерної війни;

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй,

що закликають укласти угоду про відвернення подальшого розповсюдження

ядерної зброї;
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зобов’язуючись співробітничати з метою сприяння застосування гарантій

Міжнародного агентства з атомної енергії щодо мирного застосування ядерної

радіоактивності;

висловлюючи свою підтримку зусиллям по дослідженню, вдосконаленню та

іншим зусиллям, спрямованим на сприяння застосуванню в рамках системи

гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії принципу ефективних

гарантій щодо руху вихідних і спеціальних розчеплюваних матеріалів, шляхом

використання приладів та інших технічних засобів у ключових місцях;

підтверджуючи той принцип, що блага мирного застосування ядерної технології,

включаючи будь-які технологічні побічні продукти, які можуть одержати

держави, що мають ядерну зброю, від розвитку ядерних вибухових пристроїв,

повинні бути доступні для мирних цілей усім державам-учасницям Договору, як

тим, що мають, так і тим, що не мають ядерної зброї,

погодились про нижченаведене….:

Контрольні питання

1. Схарактеризуйте критерії оцінювання якості перекладу.

2. Які труднощі під час редагування становлять слова іншомовного

походження?

3. Які труднощі під час редагування становлять терміни та кліше?

4. Дослівність перекладу як проблема редагування.

Література: [6, с. 78–80; 11, с. 122–131].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. З чого складається підготовка до перекладу тексту?

2. Як вибрати потрібний варіант перекладу?

3. У яких стилях зустрічаються загальновживані слова?

4. На які групи можна поділити слова письмового стилю?

5. Які є особливості перекладу термінів?

6. Якими способами перекладаються фразеологічні словосполучення?

7. З якою метою застосовуються перекладацькі лексичні трансформації?

8. Чим зумовлена конкретизація?

9. Яка перекладацька трансформація є протилежною за напрямом до

конкретизації?

10. Яка трансформація є експліцитним вираженням частини імпліцитного

смислу оригіналу під час перекладу?

11. Які частини можна вилучити під час перекладу?

12. До яких частин мови можна застосовувати заміну?

13. У чому полягає перестановка слова?

14. Що таке «термін»?

15. Що є причиною неоднозначності термінів?

16. Як перекладати терміни-неологізми?

17. Що означає «національна варіативність термінів»?

18. Що потрібно знати для правильного перекладу терміна?

19. Від чого залежить правильність перекладу тексту?

20. Які є граматичні особливості науково-технічних текстів?

21. Що потрібно знати, перш ніж відкрити словник?

22. Які є особливості опису технологій і виробничих процесів?

23. Як стиль англійської технічної мови відрізняється від української?

24. Які є особливості перекладу технічних термінів?

25. Чому потрібно додержуватись принципу «єдності термінології»?

26. Чим можна пояснити «сухість» викладу технічного тексту?
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27. Які є види довідкових текстів?

28. Від чого залежать засоби їх перекладу?

29. Які є особливості перекладу титульної частини патентного опису?

30. Що потрібно брати до уваги під час перекладу попереднього опису?

31. Як перекладається повний опис винаходу?

32. Які є особливості перекладу формули винаходу?

33. Які є особливості перекладу опису креслень?

34. Як перекладаються підписи?

35. Як перекладаються штампи у патентних описах?

36. Які є особливості перекладу синонімічних термінів у патентних

описах?

37. Як перекладати тавтологічні вирази?

38. На які групи множна поділити багатозначні слова?

39. Як перекладаються канцеляризми та архаїзми?

40. Які є закономірності перекладу технічного тексту?

41. На які групи можна їх поділити?

42. Які стилістичні модифікації використовуються під час перекладу

технічних текстів?

43. Які лексичні засоби підлягають модифікаціям?

44. Що таке «імпліцитні лексичні засоби»?

45. Чому потрібно розкривати їх зміст?

46. Які є способи експлікації?

47. Які є причини для лексичної уніфікації під час перекладу?

48. Яка особливість слів, уживаних у різних функціях, є основою для

лексичної уніфікації?

49. Які лексичні засоби підлягають уніфікації?

50. Які лексичні одиниці підлягають термінологізації?

51. Чому у перекладі потрібно вживати терміни замість загальних слів?
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, що отримують студенти

Відвідування лекцій 10
Відвідування практичних занять 12
Робота на практичних заняттях 28
Робота у системі онлайн навчання та
оцінювання знань студентів

50

Усього: 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового
проєкту (роботи),
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82 – 89 В добре74 – 81 С
64 – 73 D задовільно60 – 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
навчальної дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
навчальної
дисципліни
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