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1. Витяг із ОПП 

Мета дисципліни ««Техніка перекладу основної іноземної мови – це 

удосконалення перекладацької компетентності студентів, що передбачає 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, які є необхідними в різних видах 

усного та письмового перекладу (письмово-письмового, усно-усного, 

письмово-усного, усного послідовного, усного та письмового реферування з 

англійської мови українською і навпаки) текстів різних жанрів і стилів 

(суспільно-політичних, науково-технічних, художніх тощо). 

Головні завдання курсу: 

- удосконалити володіння практичними навичками письма, мовлення і 

прийняття на слух англійської та української мови з урахуванням 

лексико-граматичних і стилістичних аспектів перекладу;  

- правильне формування комунікативно-логічної структури 

висловлювань і засобів її відтворення при перекладі;  

- знання міжмовних і міжкультурних розбіжностей і способів 

відтворення мовних і культурологічних фактів при перекладі;  

-  розвинути уміння визначати критерії якості перекладу, його мету, тип і 

призначення текстів, стиль і жанр тексту оригіналу для прийняття 

стратегії перекладу;  

- розвинути уміння прогнозувати смисловий зміст тексту оригіналу на 

базі професійного досвіду і комунікативної ситуації;  

-  удосконалити уміння адекватно відтворювати інформацію тексту 

оригіналу засобами цільової мови з метою досягнення смислової, 

стилістичної і прагматичної адекватності перекладу вихідної мови;  

-  розвинути уміння компенсувати при перекладі брак предметних, 

мовних і фонових екстралінгвістичних знань за допомогою 

різноманітних довідкових матеріалів;  

- удосконалити уміння редагувати власний переклад, усуваючи 

семантичні, стилістичні і прагматичні похибки і розрізняючи ключову і 

додаткову інформацію оригіналу;  

- утримувати в пам’яті основний смисл та зміст висловлювань без 

нотування при абзацно-фразовому перекладі;  



- удосконалити уміння правильно оформлювати тексти письмового 

перекладу з дотриманням норм цільової мови у відповідності до вимог 

літературного стандарту.  

Витяг із ОКХ 

Під час вивчення дисципліни студент оволодіває такими 

компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  



 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

― знати матеріал з теорії мови, лінгвістичну і літературознавчу 

термінологію, вільно ілюструючи вивчені мовні або перекладознавчі 

явища та закономірності практичними прикладами, добре володіючи 

нормативною літературною мовою; 

― вміти робити адекватний переклад незнайомого письмового тексту з 

англійської мови на українську та робити вичерпний перекладацький 

аналіз цього тексту. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Техніка 

перекладу основної іноземної мови» складена Волченко О.М. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 035 

Філологія предметної спеціалізації  035.04 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно)) освітньої програми Переклад. 

Об’єктом вивчення дисципліни «Техніка перекладу основної іноземної 

мови» є переклад  як двофазовий процес міжмовної та міжкультурної 

комунікації, коли на основі проаналізованого і перетвореного тексту мови 

оригіналу перекладач створює інший текст мовою перекладу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є різноманітні засоби і 

прийоми перекладу, що висвітлюються під час перекладацького аналізу тексту. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Курс «Техніка перекладу основної іноземної мови» вивчається у тісному 

зв’язку з такими практичними і теоретичними дисциплінами, як «Комунікативні 

стратегії», «Теорія перекладу», «Теорія інтерпретації тексту», «Практикум з 

усного перекладу». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка перекладу 

основної іноземної мови» є удосконалення перекладацької компетентності 

студентів, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками, які є 

необхідними в різних видах усного та письмового перекладу (письмово-

письмового, усно-усного, письмово-усного, усного послідовного, усного та 

письмового реферування з англійської мови українською і навпаки) текстів 

різних жанрів і стилів (суспільно-політичних, науково- технічних, художніх 

тощо). 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

- удосконалити володіння практичними навичками письма, мовлення і 

прийняття на слух англійської та української мови з урахуванням 

лексико-граматичних і стилістичних аспектів перекладу;  



- правильне формування комунікативно-логічної структури 

висловлювань і засобів її відтворення при перекладі;  

- знання міжмовних і міжкультурних розбіжностей і способів 

відтворення мовних і культурологічних фактів при перекладі;  

-  розвинути уміння визначати критерії якості перекладу, його мету, тип і 

призначення текстів, стиль і жанр тексту оригіналу для прийняття 

стратегії перекладу;  

- розвинути уміння прогнозувати смисловий зміст тексту оригіналу на 

базі професійного досвіду і комунікативної ситуації;  

-  удосконалити уміння адекватно відтворювати інформацію тексту 

оригіналу засобами цільової мови з метою досягнення смислової, 

стилістичної і прагматичної адекватності перекладу вихідної мови;  

-  розвинути уміння компенсувати при перекладі брак предметних, 

мовних і фонових екстралінгвістичних знань за допомогою 

різноманітних довідкових матеріалів;  

- удосконалити уміння редагувати власний переклад, усуваючи 

семантичні, стилістичні і прагматичні похибки і розрізняючи ключову і 

додаткову інформацію оригіналу;  

- утримувати в пам’яті основний смисл та зміст висловлювань без 

нотування при абзацно-фразовому перекладі;  

- удосконалити уміння правильно оформлювати тексти письмового 

перекладу з дотриманням норм цільової мови у відповідності до вимог 

літературного стандарту.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 



 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

― знати матеріал з теорії мови, лінгвістичну і літературознавчу 

термінологію, вільно ілюструючи вивчені мовні або перекладознавчі 

явища та закономірності практичними прикладами, добре володіючи 

нормативною літературною мовою; 



― вміти відтворювати інформацію англійською та українською 

мовами з урахуванням відповідних вимог щодо правильного оформлення 

текстів перекладу.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів 

і його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у перекладі 

власних імен. Передавання інтернаціональної і псевдоінтернаціональної 

лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз суспільно-політичних текстів. 

Трансформації під час перекладу суспільно-політичних текстів. 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз 

науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу науково-технічних 

текстів. 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, 

метонімій, гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 

композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх текстів. 

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). 

Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету 

перекладачів. – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. 

2. What Is the English We Read. Универсальная хрестоматия текстов на 

английском языке / сост. Т.Н. Шишкина, Т.В. Леденева, М.А. Юрченко. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 792 с. 



Допоміжна: 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика 

декодирования). – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с. 

2. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 

1992. – 192 с. 

3. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: 

НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: 

Наука, 1981. – 139 с. 

5. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном 

праве. – К.: Наук. Думка, 1981. – 134 с. 

6. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному 

переводу. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 448 с. 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: усних і 

письмових опитувань на практичних заняттях; виконання практичних завдань; 

виконання контрольної роботи; тестування. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

 

Галузь знань 

03Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Рік підготовки: 

 2-й 

Загальна кількість годин – 

90 год. 

Спеціальність  

035 Філологія 

 

Семестр 

3-й 

 

4-й 

 

Лекційні  

 
 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –2,1/ 

самостійна робота – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний ступінь: 

магістр 

Практичні 

30 год. 

 

 

 

Самостійна робота 

60 год. 

 

 

 

Вид контролю 

Іспит   

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання –33% / 67%. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета дисципліни ««Техніка перекладу основної іноземної мови» - це 

удосконалення перекладацької компетентності студентів, що передбачає 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, які є необхідними в різних видах 

усного та письмового перекладу (письмово-письмового, усно-усного, 

письмово-усного, усного послідовного, усного та письмового реферування з 

англійської мови українською і навпаки) текстів різних жанрів і стилів 

(суспільно-політичних, науково-технічних, художніх тощо). 

2.2. Головні завдання курсу: 

- удосконалити володіння практичними навичками письма, мовлення і 

прийняття на слух англійської та української мови з урахуванням 

лексико-граматичних і стилістичних аспектів перекладу;  

- правильне формування комунікативно-логічної структури 

висловлювань і засобів її відтворення при перекладі;  

- знання міжмовних і міжкультурних розбіжностей і способів 

відтворення мовних і культурологічних фактів при перекладі;  

-  розвинути уміння визначати критерії якості перекладу, його мету, тип і 

призначення текстів, стиль і жанр тексту оригіналу для прийняття 

стратегії перекладу;  

- розвинути уміння прогнозувати смисловий зміст тексту оригіналу на 

базі професійного досвіду і комунікативної ситуації;  

-  удосконалити уміння адекватно відтворювати інформацію тексту 

оригіналу засобами цільової мови з метою досягнення смислової, 

стилістичної і прагматичної адекватності перекладу вихідної мови;  

-  розвинути уміння компенсувати при перекладі брак предметних, 

мовних і фонових екстралінгвістичних знань за допомогою 

різноманітних довідкових матеріалів;  

- удосконалити уміння редагувати власний переклад, усуваючи 

семантичні, стилістичні і прагматичні похибки і розрізняючи ключову і 

додаткову інформацію оригіналу;  



- утримувати в пам’яті основний смисл та зміст висловлювань без 

нотування при абзацно-фразовому перекладі;  

- удосконалити уміння правильно оформлювати тексти письмового 

перекладу з дотриманням норм цільової мови у відповідності до вимог 

літературного стандарту.  

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними 

засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, 

які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 



 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

― знати матеріал з теорії мови, лінгвістичну і літературознавчу 

термінологію, вільно ілюструючи вивчені мовні або перекладознавчі 

явища та закономірності практичними прикладами, добре володіючи 

нормативною літературною мовою; 

― вміти робити адекватний переклад незнайомого письмового тексту з 

англійської мови на українську та робити вичерпний перекладацький 

аналіз цього тексту. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів 

і його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у перекладі 

власних імен. Передавання інтернаціональної і псевдоінтернаціональної 

лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз суспільно-політичних текстів. 

Трансформації під час перекладу суспільно-політичних текстів. 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз 

науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу науково-технічних 

текстів. 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, 

метонімій, гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 



композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх текстів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

Переклад суспільно-політичних термінів. 

Експресивне вживання термінів і його 

відтворення у перекладі. Передавання власних 

імен, географічних назв, назв установ, 

організацій, періодичних видань тощо. Роль 

традиції у перекладі власних імен. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

Стилістичний і прагматичний аналіз 

суспільно-політичних текстів. Трансформації 

під час перекладу суспільно-політичних 

текстів. 

КР 1 

30  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

Переклад науково-технічних термінів. 

Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  

Стилістичний і прагматичний аналіз науково-

технічних текстів. Трансформації під час 

перекладу науково-технічних текстів. 

КР 2 

30  10 

 

 

 

 

 

  20 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

Передача стилістичних засобів: повторів, 

паралелізмів, метафор, метонімій, гри слів 

тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. 

Передача композиційних особливостей 

оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

художніх текстів. Трансформації під час 

перекладу художніх текстів. 

 

30  10   20 

Усього годин: 90  30   90 

 

 

 

 



4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

1 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів і 

його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у 

перекладі власних імен. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад суспільно-політичних текстів. Трансформації під час перекладу 

суспільно-політичних текстів. Перекладацький аналіз суспільно-політичних 

текстів. 

10 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

2 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу 

науково-технічних текстів. Перекладацький аналіз науково-технічних текстів. 

10 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

3 

Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, метонімій, 

гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 

композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

та переклад художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх 

текстів. Перекладацький аналіз  художніх  текстів. 

10 

Разом: 30 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів. 

1 

Переклад суспільно-політичних термінів. Експресивне вживання термінів і 

його відтворення у перекладі. Передавання власних імен, географічних назв, 

назв установ, організацій, періодичних видань тощо. Роль традиції у 

перекладі власних імен. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад суспільно-політичних текстів. Трансформації під час перекладу 

суспільно-політичних текстів. Перекладацький аналіз суспільно-політичних 

текстів. 

20 

Кредит 2. Особливості перекладу науково-технічних текстів. 

2 

Переклад науково-технічних термінів. Передавання інтернаціональної і 

псевдоінтернаціональної лексики.  Стилістичний і прагматичний аналіз та 

переклад науково-технічних текстів. Трансформації під час перекладу 

науково-технічних текстів. Перекладацький аналіз науково-технічних текстів. 

20 

Кредит 3. Особливості перекладу художніх текстів. 

3 
Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, метонімій, 

гри слів тощо. Розкриття алюзій та прихованих цитат. Передача 
20 



композиційних особливостей оригіналу. Стилістичний і прагматичний аналіз 

та переклад художніх текстів. Трансформації під час перекладу художніх 

текстів. Перекладацький аналіз  художніх  текстів. 

Разом: 60 

6. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як 

розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час самостійної 

роботи або у процесі підготовки до практичних занять. 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка 

відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, письмові 

переклади, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо).  

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Усі види навчальної роботи з практичного курсу перекладу 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів.  

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичува

льні бали/ 

Сума   

К1 К2 К3 80 (40*2)*0,6/ 

48 

120 300 

60*0,6/ 

36 

60*0,6/ 

36 

100*0,6/ 

60 

 

 
 

 



Критерії оцінювання поточної роботи 

 «Відмінно» – студент демонструє вміння вірного (допускає 1-3 незначні 

помилки) перекладу письмового тексту з англійської мови на українську або з 

української на англійську та робить його вичерпний перекладацький аналіз; 

«Добре» – студент демонструє вміння загалом вірного перекладу 

письмового тексту з англійської мови на українську або з української на 

англійську, але допускає 4-5 незначних помилок, які суттєво не змінюють зміст, 

та робить недостатньо вичерпний перекладацький аналіз цього тексту; 

«Задовільно» – студент демонструє навички задовільного перекладу 

письмового тексту з англійської мови на українську або з української на 

англійську, тобто допускає пропуски та відхилення від змісту оригіналу, 

граматичні та стилістичні помилки (від 6 до 10 помилок) та робить поверхневий 

перекладацький аналіз цього тексту; 

«Незадовільно» – студент демонструє навички незадовільного перекладу 

письмового тексту з англійської мови на українську або з української на 

англійську, тобто допускає багато пропусків та відхилень від змісту оригіналу, 

граматичні та стилістичні помилки, що спотворюють зміст тексту оригіналу, та 

не вміє робити перекладацький аналіз тексту. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 «Відмінно» – студент виконує цілком адекватний переклад 

запропонованого тексту, допускаючи декілька незначних помилок; 

«Добре» – студент виконує взагалі вірний переклад запропонованого 

тексту, допускаючи незначну кількість помилок, які суттєво не змінюють його 

зміст; 

«Задовільно» – студент виконує задовільний переклад запропонованого 

тексту, тобто допускає пропуски та відхилення від змісту оригіналу, значну 

кількість граматичних та стилістичних помилок; 

«Незадовільно» – студент виконує незадовільний переклад 

запропонованого тексту, тобто допускає багато пропусків та відхилень від 

змісту оригіналу, граматичні та стилістичні помилки, що спотворюють зміст 

тексту оригіналу. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS  

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). 

Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету 

перекладачів. – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. 

2. What Is the English We Read. Универсальная хрестоматия текстов на 

английском языке / сост. Т.Н. Шишкина, Т.В. Леденева, М.А. Юрченко. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 792 с. 

Допоміжна: 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика 

декодирования). – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с. 

2. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 

1992. – 192 с. 

3. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: 

НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: 

Наука, 1981. – 139 с. 

5. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном 

праве. – К.: Наук. Думка, 1981. – 134 с. 

6. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному 

переводу. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 448 с. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua/ 

http://nbuv.gov.ua/


2. http://www.nplu.org/ 

3. http://www.lsl.lviv.ua/ 

4. http://www.ukrbook.net/ 

5. http://www.odnb.odessa.ua/ 

6. http://korolenko.kharkov.com/ 

7. http://www.library.vn.ua/ 

8. http://ounb.lutsk.ua/ 

9. http://www.libr.dp.ua/ 

10. http://www.lib.zt.ua/ 

11. http://www.reglibrary.mk.ua/ 

12. http://www.library.pl.ua/ 

13. http://libr.rv.ua/ 

14. http://www.ounb.sumy.ua/ 

15. http://www.library.kharkov.ua/ 

16. http://www.lib.kherson.ua/ 

17. http://www.ounb.km.ua/ 

18. http://www.library.ck.ua/ 

19. http://libkor.com.ua/ 

20. http://www.gntb.n-t.org/ 

 

 

  

http://www.nplu.org/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ukrbook.net/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.library.vn.ua/
http://ounb.lutsk.ua/
http://www.libr.dp.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.reglibrary.mk.ua/
http://www.library.pl.ua/
http://libr.rv.ua/
http://www.ounb.sumy.ua/
http://www.library.kharkov.ua/
http://www.lib.kherson.ua/
http://www.ounb.km.ua/
http://www.library.ck.ua/
http://libkor.com.ua/
http://www.gntb.n-t.org/


4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

Контроль знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу 

навчання, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від неповного 

знання до більш точного і більш повного.  

У процесі вивчення курсу «Жанрові теорії перекладу» діагностика 

успішності навчання здійснюється у вигляді двох видів контролю – поточного 

та підсумкового.  

Специфіка викладання курсу полягає у використанні таких засобів 

поточного контролю:  

- опитування − проводиться з метою виявлення вміння студентами оперувати 

засвоєним матеріалом, відповідати на додаткові запитання, проводиться 

регулярно на вибірковій основі;  

- тестування − дозволяє перевірити загальну підготовку студентів до занять, 

проводяться регулярно на вибірковій основі;  

- контроль за виконанням практичних завдань – дозволяє перевірити рівень 

сформованості практичних навичок, необхідних для написання студентських 

наукових робіт.  

 Підсумковий контроль, який проводиться у формі заліку-тестування, 

здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і узагальнення знань 

і реалізує навчальну, розвиваючу і виховну функції контролю. 

 

5. Наочні та інші навчально-методичні посібники, методичні матеріали до 

технічних засобів навчання 

 

Методичне забезпечення курсу 

– навчально-методичний посібник: 

 1. Волченко О.М. Теорія інтерпретації тексту: Навчально-методичний 

посібник. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 82c.   

2. Волченко О.М. Теорія перекладу: Навчально-методичний посібник. – 

Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. –  112 с. 

– навчальна, робоча навчальна програма;  

– тестові завдання для оцінювання навчальних досягнень студентів на 

електронних носіях. 



6. Комплекс завдань для змістовно-модульних контрольних робіт 

КР № 1 

1. Translate the following text. 

2. Define the type of the text and characterize its features. 

3. Analyze the transformations you used while translating, define their type 

GM ENTERS BANKRUPTCY PROTECTION 

Car giant General Motors (GM) has filed for bankruptcy protection, marking the 

biggest failure of an industrial company in US history. The widely expected move 

comes after GM had seen its losses widen following a steep fall in sales in recent 

years. The move into bankruptcy protection has been backed by the US government, 

which is now expected to take a 60% stake in the company. The White House is also 

due to announce an extra $30bn (£18.5bn) of aid for GM. 

President Barack Obama will host a press conference on GM’s future later, to be 

followed by a press conference by the firm’s chief executive, Fritz Henderson. GM, 

which had already received $20bn of emergency loans since the end of last year, said 

in its bankruptcy filing that its current debts total $173bn. US Chapter 11 bankruptcy 

protection gives an American company time to restructure its finances while being 

protected from its creditors. The restructuring will drastically change GM, with some 

20,000 US workers thought likely to lose their jobs as the firm streamlines its 

operations. It currently has 173,000 employees across the US, Canada and Mexico. It 

is expected that GM may be able to exit bankruptcy protection in between 60 and 90 

days. 

“GM represented manufacturing supremacy and good jobs for American 

workers – that’s gone,” Gary Chaison, Clark University. GM’s main European 

business, Opel, and its UK brand Vauxhall, will not be affected by the bankruptcy 

protection move. This is because their ownership has been transferred to a trust fund 

ahead of their sale, GM Europe confirmed in a statement. 

Canadian car parts maker Magna International last week agreed to buy Opel and 

Vauxhall. While the US government is set to take a 60% stake in GM, the Canadian 

government is due to own 12.5%, with GM’s unions having 17.5%, and bondholders 

10%. 



КР № 2 

1. Translate the following text; 

2. Define the type of the text and characterize its features; 

3. Analyze the transformations you used while translating, define their type 

“UNIVERSITY A-LEVELS” SUGGESTED 

Universities should work together to design replacements for A-levels, the 

Conservatives have suggested. The party is considering moves to sideline the exams 

over concerns they do not stretch the brightest. Universities which complain about A-

levels should “put their money where their mouth is,” says higher education 

spokesman David Willetts. The government recently made A-levels more stretching. 

The Lib Dems say exams are not just for the brightest. 

The Conservatives say universities can struggle to identify the brightest 

candidates because of the number of people scoring top grades. Last year a quarter of 

A-level papers were awarded A grades. They have commissioned a review of the 

exams system from Sir Richard Sykes, the former rector of Imperial College London, 

which is due to be completed “later in the year”. 

Mr Willetts suggested a body such as the Russell Group of leading universities 

could work together to set up an examining system to run alongside the current one. 

“Universities are frustrated that A-level grades don’t tell them what they need to 

know about potential students,” Mr Willetts said. “Universities themselves can help 

tackle this problem if they set up exam boards to run A-levels along the lines they 

need. In fact that’s historically where the exam boards came from and it could be a 

real contribution to improving standards in education.” 

Only Cambridge now has links with an exam board. It is behind the Pre-U 

qualification, which is an alternative to A-levels. A-levels themselves have already 

been overhauled by the government, in part to provide more “stretch” for brighter 

candidates. Those scoring 90% or more will be awarded a new top A grade. The first 

of these will be awarded when the two-year courses are completed in 2010. 



Test 

1. Literary translation is… 

A) a kind of translation  that deals with literary texts, whose main function is to make 

an emotional and aesthetic impression on the reader. 

B) rendering into TL non-literary texts, the main purpose of which is to convey a 

certain amount of ideas 

C) a kind of translation  when the translating starts after the original speech or some 

part of it has been completed 

D) a kind of translation when the interpreter is supposed to be able to give his 

translation while the speaker is uttering the original message.  

E) a measure of semantic similarity between source and target texts 

 

2. Informative translation is … 

A) a kind of translation  that deals with literary texts, whose main function is to make 

an emotional and aesthetic impression on the reader. 

B) rendering into TL non-literary texts, the main purpose of which is to convey a 

certain amount of ideas 

C) a kind of translation  when the translating starts after the original speech or some 

part of it has been completed 

D) a kind of translation when the interpreter is supposed to be able to give his 

translation while the speaker is uttering the original message.  

E) a measure of semantic similarity between source and target texts 

 

3. Define the type of translation transformation 

Warner Brothers – Уорнер Бразерс 

A) transliteration 

B) loan translation 

C) transcription  

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

4. Define the type of translation transformation 

land-based missile – ракета наземного базування 

A) transliteration 

B) loan translation 

C) transcription  

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

5. Define the type of translation transformation 

A girl entered the room. – У кімнату увійшла дівчина. 

A) transposition 

B) grammatical replacement 

C) transcription  

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 



 

6. Define the type of translation transformation 

He is a good runner. – Він гарно бігає. 

A) transposition 

B) grammatical replacement 

C) transcription  

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

7. Define the type of translation transformation 

The Times wrote editorially… – У передовій Таймс писала…  

A) transposition 

B) grammatical replacement 

C) transcription  

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

8. Define the type of translation transformation 

I saw a man six feet two inches tall. – Я увидел высокого парня. 

A) transposition 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

9. Define the type of translation transformation 

Let a  sleeping dog lie. – Не чіпай лиха, коли воно спить. 

A) transposition 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

10. Define the type of translation transformation 

Her bed wasn’t slept in. – ЇЇ ліжко не зім’яте. 

A) modulation 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

11. Define the type of translation transformation 

No daily, weekly or monthly planners. – Чи зможете ви планувати щось на день, 

тиждень, або місяць? 

A) syntactical replacement 

B) generalization 

C) differentiation 



D) explicatory translation 

E) word-for-word translation 

 

12. Define the type of translation transformation 

So don’t look back – the next millennium is gaining on us. – Отже, не оглядайтесь – 

нове тисячоліття наздоганяє вас. 

A) morphological replacement 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 

E) word-for-word translation 

 

13. Define the type of translation transformation 

New Year’s Day was restored to January 1 after more than 1,000 years of being 

celebrated in late March. – Новий рік знову почали святкувати 1-го січня після 

тисячолітнього святкування його наприкінці березня. 

A) word-for-word translation 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 

E) omission 

14. Define the type of translation transformation  

He was in London two years ago. – Він був у Лондоні два роки тому. 

A) word-for-word translation 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 

E) omission 

 

15. Define the type of translation transformation 

Historians once thought of the history of civilization as being limited to those areas 

whose influence spread to other areas. – Колись історики розглядали історію 

цивілізації, досліджуючи виключно ті території, які мали вплив на весь світ. 

A) word-for-word translation 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 

E) omission 

 

16. Define the type of translation transformation 

Historians once thought of the history of civilization as being limited to those areas 

whose influence spread to other areas. – Колись історики розглядали історію 

цивілізації, досліджуючи виключно ті території, які мали вплив на весь світ. 

A) word-for-word translation 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 



E) omission 

 

17. Define the type of translation transformation 

Historians once thought of the history of civilization as being limited to those areas 

whose influence spread to other areas. – Колись історики розглядали історію 

цивілізації, досліджуючи виключно ті території, які мали вплив на весь світ. 

A) word-for-word translation 

B) generalization 

C) differentiation 

D) explicatory translation 

E) grammatical replacement 

 

18. Define the type of translation transformation 

It was not until the early part of the twentieth century that Africa came completely 

within the area of intercommunication. – І тільки на початку 20 століття 

африканські країни стали невід’ємною частиною міжнародної комунікації. 

A) modulation 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) word-for-word translation 

E) antonymous translation 

 

19. Define the type of translation transformation 

It was not until the early part of the twentieth century that Africa came completely 

within the area of intercommunication. – І тільки на початку 20 століття 

африканські країни стали невід’ємною частиною міжнародної комунікації. 

A) differentiation 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) concretization 

E) antonymous translation 

20. Define the type of translation transformation 

It was not until the early part of the twentieth century that Africa came completely 

within the area of intercommunication. – І тільки на початку 20 століття 

африканські країни стали невід’ємною частиною міжнародної комунікації. 

A) differentiation 

B) grammatical replacement  

C) generalization 

D) concretization 

E) antonymous translation 

  



7– 8. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять. Контрольні 

завдання до практичних занять. 

Кредит № 1 
Text 
THE PATH OF PROGRESS 

(1) The process of change was set in motion everywhere from Land's End to John O'Groats. (2) 

But it was in northern cities that our modern world was born. (3) These stocky, taciturn people 

were the first to live by steam, cogs, iron, and engine grease, and the first in modem times to 

demonstrate the dynamism of the human condition. (4) This is where, by all the rules of heredity, 

the artificial satellite and the computer were conceived. (5) Baedeker may not recognize it, but it 

is one of history's crucibles. (6) Until the start of the technical revolution, in the second half of 

the eighteenth century, England was an agricultural country, only slightly invigorated by the 

primitive industries of the day. (7) She was impelled, for the most part, by muscular energies — 

the strong arms of her islanders, the immense legs of her noble horses. (8) But she was already 

mining coal and smelting iron, digging canals and negotiating bills of exchange. (9) Agriculture 

itself had changed under the impact of new ideas: the boundless open fields of England had 

almost all been enclosed, and lively farmers were experimenting with crop rotation, breeding 

methods and winter feed. (10) There was a substantial merchant class already, fostered by trade 

and adventure, and a solid stratum of literate yeomen. 

Text Analysis 

(1) What geographical points are called Land's End and John O'Groats? What area is meant in 

the phrase 'from Land's End to John O'Groats"? Does "to set a process in motion" mean "to begin 

it"? 

(2) How would you understand the phrase "our modern world was born in northern cities of 

Britain"? What is meant by the "modern world"? Does the phrase imply the political, economic 

or technical aspects of our civilization? 

(3) Do the word "stocky" and "taciturn" give a positive or a negative characteristics of the 

people? How can people "live by steam"? Does the "dynamism of the human condition" mean 

that the living conditions of people can change quickly or that they do not change at all? 

(4) What does the phrase "by the rules of heredity mean? Were the artificial satellite and the 

computer really invented, built or first thought of in the North of Britain? 

(5) Who or what is Baedeker? What is a history's crucible? Is it a place where "history is made"? 

In what way does Baedeker not recognize the fact that history was made in the North of Britain? 

What places are referred to as historical in guidebooks? 

(6) Why are the primitive industries said to "invigorate the country"? 

(7) How can the country be impelled? Why are the people of England referred to as "islanders"? 

What kind of horses may be called "noble"? Why should their legs be "immense"? 

(8) What is a bill of exchange? How can it be "negotiated"? 

(9) Why should the open fields be enclosed? What were the enclosed fields used for? Does the 

word "lively" refer to the physical or to the mental qualities of the farmers? What is winter feed? 

(10) How can a class be fostered? What kind of adventure is mentioned here? Has it anything to 

do with overseas voyages and geographical discoveries? What is the difference between a serf 

and a yeoman? 

 

 

Кредит  № 2 
 

FAO ... LET THERE BE BREAD 

 

(1) A new excitement has been added to the queer race that Man has run against himself through 

the ages, testing whether he can produce food fast enough to feed his fast-growing family. (2) In 

the past the race has never been a contest. (3) Never, in all the yesterdays since he clambered out 

of the primeval ooze, has Man the Provider caught up with Man the Pro-creator: there has been 



famine somewhere in the world in nearly every year of recorded history. (4) Even today, after 

twenty centuries of Christian Enlightment, half man's family goes hungry and vast numbers of 

them are actually starving to death. (5) Nevertheless, the race has suddenly grown close enough 

to be charged with suspense. (6) For the Provider has latterly been getting expert coaching from 

the sidelines and, despite the fact that the Procreator is adding to his family at the unprecedented 

rate of nearly fifty million a year, the gap is steadily closing. (7) The coach responsible for this 

remarkable turn of events is the Food and Agricultural Organization, more familiarly known as 

FAO, a specialized Agency of the United Nations. (8) As its name suggests, FAO worries more 

about the eater than about the farmer. (9) The emphasis is natural enough, for farmers (and 

fishermen and producers of food generally) comprise only about three-fifths of the world's gainfully 

employed, but we all eat and, to hear FAO tell it, most of us eat wrong. (10) It was, indeed, out of 

concern for the well-being of eaters the world over that FAO was born. 

 

Text Analysis 

 

1. How can Man run a race against himself? Does this figure of speech represent Man's efforts to 

produce enough food as a kind of a sport event? Does the added excitement to the race mean that 

the struggle between the competitors has become unpredictable and more interesting to watch? 

2. How can a race not be a contest? Does a contest imply that each of the participants has a 

chance to win? that there is no overwhelming superiority of one of them? 

3. Did Man really clamber out of the primeval ooze? Does the phrase refer to an actual period in 

Man's evolution or is it just a figure of speech? If the Provider catches up with the Procreator, 

does it mean that there will be enough food for the earth's growing population? Is recorded 

history the same as written history or is it the history we knew something about? 

4. In what sense can the last twenty centuries be called the years of Christian Enlightment? 

5. Is the distance between the participants in a close race great or small? What is a book full of 

suspense? How can a race be charged with suspense? Does it mean that it has become more 

thrilling for the on-lookers? 

6. Does "to get expert coaching" mean to get good advice from a coach? Is a coach a man who 

supervises a sportsman's training? When one runner is gaining on the other, is the gap between 

them widening or closing? 

7. If a man is responsible for something does it always mean that he is guilty of something? 

What is a UN specialized agency? 

8. Is the eater a common name for a food consumer? In what respect can the eater be contrasted 

to the farmer? 

9. Are gainfully employed people those who earn their living by their own efforts? If we say that 

a person eats wrong, do we refer to his table manners or to the quality of food? 

10. How can emphasis be expressed syntactically? What is the meaning of the preposition "out 

of in combinations with such words as 'love, hate, consideration, affection", etc.? In what sense 

can an organization be born? 

 

Кредит  № 3 

THE CASE FOR THE DEFENCE 

 

It was the strangest murder trial I ever attended. They named it the Peckham murder in the 

headlines, though Northwood Street, where the old woman was found battered to death, was not 

strictly speaking in Peckham. This was not one of those cases of circumstantial evidence, in which 

you feel the jurymen’s anxiety – because mistakes have been made – like domes of silence muting 

the court. No, this murderer was all but found with the body; no one present when the Crown 

counsel outlined his case believed that the man in the dock stood any chance at all. 

He was a heavy stout man with bulging bloodshot eyes. All his muscles seemed to be in his 

thighs. Yes, an ugly customer, one you wouldn’t forget in a hurry – and that was an important point 

because the Crown proposed to call four witnesses who hadn’t forgotten him, who had seen him 



hurrying away from the little red villa in Northwood Street. The clock had just struck two in the 

morning. 

Mrs. Salmon in 15 Northwood Street had been unable to sleep; she heard a door click shut 

and thought it was her own gate. So she went to the window and saw Adams (that was his name) on 

the steps of Mrs. Parker’s house. He had just come out and was wearing gloves. He had a hammer 

in his hand and she saw him drop it into the laurel bushes by the front gate. But before he moved 

away, he had looked up – at her window. The fatal instinct that tells a man when he is watched 

exposed him in the light of a street-lamp to her gaze – his eyes suffused with horrifying and brutal 

fear, like an animal’s when you raise a whip. I talked afterwards to Mrs. Salmon, who naturally 

after the astonishing verdict went in fear herself. As I imagine did all the witnesses – Henry 

MacDougall, who had been driving home from Benfleet late and nearly ran Adams down at the 

corner of Northwood Street. Adams was walking in the middle of the road looking dazed. And old 

Mr. Wheeler, who lived next door to Mrs. Parker, at No. 12, and was wakened by a noise – like a 

chair falling – through the thin-as-paper villa wall, and got up and looked out of the window, just as 

Mrs. Salmon had done, saw Adams’s back and, as he turned, those bulging eyes. In Laurel Avenue 

he had been seen by yet another witness – his luck was badly out; he might as well have committed 

the crime in broad daylight. 

“I understand,” counsel said, “that the defence proposes to plead mistaken identity. Adams’s 

wife will tell you that he was with her at two in the morning on February 14, but after you have 

heard the witnesses for the Crown and examined carefully the features of the prisoner, I do not think 

you will be prepared to admit the possibility of a mistake.” 

It was all over, you would have said, but the hanging. 

After the formal evidence had been given by the policeman who had found the body and the 

surgeon who examined it, Mrs. Salmon was called. She was the ideal witness, with her slight Scotch 

accent and her expression of honesty, care and kindness. 

The counsel for the Crown brought the story gently out. She spoke very firmly. There was 

no malice in her, and no sense of importance at standing there in the Central Criminal Court with a 

judge in scarlet hanging on her words and the reporters writing them down. Yes, she said, and then 

she had gone downstairs and rung up the police station. 

“And do you see the man here in court?” 

She looked straight across at the big man in the dock, who stared hard, at her with his 

Pekingese eyes without emotion. 

“Yes,” she said, “there he is.” 

“You are quite certain?” 

She said simply, “I couldn’t be mistaken, sir.” 

It was all as easy as that. 

“Thank you, Mrs. Salmon.” 

Counsel for the defence rose to cross-examine. If you had reported as many murder trials as 

I have, you would have known beforehand what line he would take. And I was right, up to a point. 

“Now, Mrs. Salmon, you must remember that a man’s life may depend on your evidence.” 

“I do remember it, sir.” 

“Is your eyesight good?” 

“I have never had to wear spectacles, sir.” 

“You are a woman of fifty-five?” 

“Fifty-six, sir.” 

“And the man you saw was on the other side of the road.” 

“Yes, sir.” 

“And it was two o’clock in the morning. You must have remarkable eyes, Mrs. Salmon.' 

“No, sir. There was moonlight, and when the man looked up, he had the lamplight on his 

face.” 

“And you have no doubt whatever that the man you saw is the prisoner?” 

I couldn’t make out what he was at. He couldn’t have expected any other answer than the 

one he got. 

“None whatever, sir. It isn’t a face one forgets.” 



Counsel took a look round the court for a moment. Then he said: “Do you mind, Mrs. 

Salmon, examining again the people in court? No, not the prisoner. Stand up, please, Mr. Adams,” 

and there at the back of the court, with thick stout body and muscular legs and a pair of bulging 

eyes, was the exact image of the man in the dock. He was even dressed the same – tight blue suit 

and striped tie. 

“Now think very carefully, Mrs. Salmon. Can you still swear that the man you saw drop the 

hammer in Mrs. Parker’s garden was the prisoner – and not this man, who is his twin brother?” 

Of course she couldn’t. She looked from one to the other and didn’t say a word. 

There the big brute sat in the dock with his legs crossed and there he stood too at the back of 

the court and they both stared at Mrs. Salmon. She shook her head. 

What we saw then was the end of the case. There wasn’t a witness prepared to swear that it 

was the prisoner he’d seen. And the brother? He had his alibi, too; he was with his wife. 

And so the man was acquitted for lack of evidence. But whether—if he did the murder and 

not his brother – he was punished or not, I don’t know. That extraordinary day had an extraordinary 

end. I followed Mrs. Salmon out of court and we got wedged in the crowd who were waiting, of 

course, for the twins. The police tried to drive the crowd away, but all they could do was keep the 

roadway clear for traffic. I learned later that they tried to get the twins to leave by a back way, but 

they wouldn’t. One of them – no one knew which – said, “I’ve been acquitted, haven’t I?” and they 

walked bang out of the front entrance. Then it happened. I don’t know how; though I was only six 

feet away. The crowd moved and somehow one of the twins got pushed on to the road right in front 

of a bus. 

He gave a squeal like a rabbit and that was all; he was dead, his skull smashed just as Mrs. 

Parker’s had been. Divine vengeance? I wish I knew. There was the other Adams getting on his feet 

from beside the body and looking straight over at Mrs. Salmon. He was crying, but whether he was 

the murderer or the innocent man, nobody will ever be able to tell. But if you were Mrs. Salmon, 

could you sleep at night? 

Questions on comprehension (and for discussion): 

1. Why does a case of circumstantial evidence arouse anxiety in the jurymen? 

2. What did the man in the dock look like? 

3. Why does the author say that Adams might have committed the crime in broad daylight? 

4. How is Mrs. Salmon characterized? 

5. What are the opposed forces? How can the conflict be stated in terms of protagonist and 

antagonist? Is the conflict external or internal?  

6. How is the effect of the twin brother’s appearance built up? 

7. Why is the verdict called astonishing? Comment on the concluding paragraph of the 

story.                                                            

9. Питання до екзамену 

1. Особливості перекладу суспільно-політичних та науково-технічних 

текстів. 

2. Переклад суспільно-політичних і науково-технічних термінів.  

3. Експресивне вживання термінів і його відтворення у перекладі.  

4. Передавання власних імен, географічних назв, назв установ, 

організацій, періодичних видань тощо. 

5. Роль традиції у перекладі власних імен. 



6. Передавання інтернаціональної і псевдоінтернаціональної лексики.    

7. Стилістичний суспільно-політичних текстів. 

8. Стилістичний науково-технічних текстів. 

9. Особливості перекладу художніх текстів. 

10. Передача стилістичних засобів: повторів, паралелізмів, метафор, 

метонімій, гри слів тощо.  

11. Розкриття алюзій та прихованих цитат.  

12. Передача композиційних особливостей оригіналу.  

13. Стилістичний художніх текстів. 

14. Прагматичний аналіз художніх текстів. 

15. Прагматичний аналіз суспільно-політичних текстів. 

16. Прагматичний аналіз науково-технічних текстів. 

 

10. Методичні рекомендації та розробки викладача 

1. Волченко О.М. Теорія інтерпретації тексту: Навчально-методичний 

посібник. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 82c.   

2. Волченко О.М. Теорія перекладу: Навчально-методичний посібник. – 

Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. –  112 с. 

  



11. Методичні матеріали, 

 що забезпечують самостійну роботу студентів 

Опис послідовності дій студента під час 

засвоєння змісту навчальної дисципліни 

З самого початку вивчення дисципліни  студент повинен бути 

ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так 

і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з 

усіма видами контролю та оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається  шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Змістовий 

модуль – це відносно окремий самостійний блок, який логічно об’єднує кілька 

навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками. Тематичний 

план дисципліни складається з двох змістових модулів. 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

- зосередитися на тому, що читаєш; 

- виділити головну думку автора; 

- виділити основні питання тексту від другорядних; 

- зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну думку; 

- уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних   

термінів слід знаходити у фаховій літературі, словниках. 

Після прочитання тексту необхідно: 

- усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

- закріпити прочитане у свідомості. 

- пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

- перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, 

року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік  і номер видання, 



заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних 

питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка тексту, 

сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або розгорнутий, 

тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за 

даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути 

короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. 

В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються 

різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на 

полях, рамками, стовпчиками тощо. Записи можуть бути у вигляді конспекту, 

простих або розгорнутих тез, цитат, виписок, систематизованих таблиць, 

графіків, діаграм, схем. 

Після вивчення літературних джерел доцільно провести порівняльний 

аналіз з попередньо отриманими знаннями з предмету. 

Завдання: 

1. Translate the following texts; 

2. Define the type of the text and characterize its features; 

3. Analyze the transformations you used while translating, define their type. 

THE NEW YORK TIMES 

Vladimir Putin’s Outlaw State 

By THE EDITORIAL BOARD SEPT. 29, 2016  
 

President Vladimir Putin is fast turning Russia into an outlaw nation. As one of 

five permanent members of the United Nations Security Council, his country shares a 

special responsibility to uphold international law. Yet, his behavior in Ukraine and 

Syria violates not only the rules intended to promote peace instead of conflict, but 

also common human decency. 

This bitter truth was driven home twice on Wednesday. An investigative team 

led by the Netherlands concluded that the surface-to-air missile system that shot 

down a Malaysia Airlines plane over Ukraine in July 2014, killing 298 on board, was 

sent from Russia to Russian-backed separatists and returned to Russia the same night. 

Meanwhile, in Syria, Russian and Syrian warplanes knocked out two hospitals in the 

http://www.nytimes.com/interactive/opinion/editorialboard.html
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/vladimir_v_putin/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/russiaandtheformersovietunion/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/s/security_council/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/ukraine/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html?inline=nyt-geo
http://www.nytimes.com/2016/09/29/world/asia/malaysia-air-flight-mh17-russia-ukraine-missile.html
http://www.nytimes.com/2014/07/18/world/europe/malaysian-airlines-plane-ukraine.html
http://www.nytimes.com/2014/07/18/world/europe/malaysian-airlines-plane-ukraine.html


rebel-held sector of Aleppo as part of an assault that threatens the lives of 250,000 

more people in a war that has already claimed some 500,000 Syrian lives. 

Russia has tried hard to pin the blame for the airline crash on Ukraine. But the 

new report, produced by prosecutors from the Netherlands, Australia, Belgium, 

Malaysia and Ukraine, confirms earlier findings. It uses strict standards of evidence 

and meticulously documents not only the deployment of the Russian missile system 

that caused the disaster but also Moscow’s continuing cover-up. 

Prosecutors investigating Malaysia Airlines Flight 17’s crash in Ukraine found 

evidence that was not previously made public. The Times Moscow correspondent 

Andrew E. Kramer talks about the inquiry and what it means. 

Ukraine’s foreign minister, Pavlo Klimkin, told The Times last week that his 

government is determined to bring both Russia and the individuals who fired the 

missile to justice. 

Some Western officials have accused Russia of war crimes, charges that could 

be pursued through international channels, even if Moscow blocks a formal referral to 

the International Criminal Court. New sanctions against Russia also should be 

considered. Mr. Putin will undoubtedly fight any such action, using his veto on the 

Security Council, but whatever his response, the United States should lend its support 

to Ukraine’s quest for accountability. 

There seems no holding Mr. Putin to account in Syria. For months he has 

pretended to negotiate on a political solution to a five-year-old civil war between his 

client, President Bashar al-Assad, and rebels backed by the United States and some 

Arab nations. But despite pleas from Secretary of State John Kerry, who has spent an 

enormous amount of time and effort negotiating two separate (and short-lived) cease-

fires, Russian and Syrian forces, backed by Iranian ground troops, have continued the 

slaughter. 

Over recent days, Mr. Putin has again shown his true colors with air attacks 

that have included powerful bunker-busting bombs that can destroy underground 

hospitals and safety zones where civilians seek shelter. On Sept. 19, Russia bombed 

an aid convoy, which like hospitals and civilians are not supposed to be targeted 

under international law. 

On Wednesday, Mr. Kerry threatened to withdraw an American team from 

Geneva where the two sides had established a center to collaborate on a cease-fire. 

But that is likely to have little effect, and Mr. Kerry has few, if any, diplomatic cards 

to play. 

President Obama has long refused to approve direct military intervention in 

Syria. And Mr. Putin may be assuming that Mr. Obama is unlikely to confront Russia 

in his final months and with an American election season in full swing. But with the 

rebel stronghold in Aleppo under threat of falling to the government, administration 

officials said that such a response is again under consideration. 

Mr. Putin fancies himself a man on a mission to restore Russia to greatness. 

Russia could indeed be a great force for good. Yet his unconscionable behavior — 

butchering civilians in Syria and Ukraine, annexing Crimea, computer-hacking 

American government agencies, crushing dissent at home — suggests that the 

furthest thing from his mind is becoming a constructive partner in the search for 

peace. 
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The ominous math of the Ebola epidemic 

 

The Washington Post : 10.10.2014 

When the experts describe the Ebola disaster, they do so with numbers. The 

statistics include not just the obvious ones such as caseloads, deaths and the rate of 

infection, but also the ones that describe the speed of the global response. Right now, 

the math still favors the virus. 

Global health officials are looking closely at the “reproduction number,” which 

estimates how many people, on average, will catch the virus from each person 

stricken with Ebola. The epidemic will begin to decline when that number falls below 

one. A recent analysis estimated the number 1.5 to two. 

Ebola cases in West Africa have been doubling about every three weeks, and 

no data suggests a major change in that trendline. 

“The speed at which things are moving on the ground, it’s hard for people to 

get their minds around. People don’t understand the concept of exponential growth,” 

said Tom Frieden, director of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 

“Exponential growth in the context of three weeks means, ‘If I know that X needs to 

be done, and I work my butt off and get it done in three weeks, it’s now half as good 

as it needs to be.’ ” 

Frieden warned Thursday that without immediate, concerted, bold action, the 

Ebola virus could become a global calamity on the scale of HIV. He spoke at a 

gathering of global health officials and government leaders at the World Bank 

headquarters in Washington. The president of Guinea was at the table and the 

presidents of Liberia and Sierra Leone joined by video link. Amid much bureaucratic 

talk and table-thumping was an emerging theme: The virus is still outpacing the 

efforts to contain it. 

“The situation is worse than it was 12 days ago. It’s entrenched in the capitals. 

Seventy percent of the people [who become infected] are definitely dying from this 

disease and it is accelerating in almost all settings,” Bruce Aylward, assistant director 

general of the World Health Organization, told the group. 

Aylward had come from West Africa only hours earlier. He offered three 

numbers: 70, 70 and 60. To bring the epidemic under control, officials should ensure 

that at least 70 percent of Ebola-victim burials are conducted safely, and that at least 

70 percent of infected people are in treatment, within 60 days, he said. 

More numbers came from Ernest Bai Koroma, president of Sierra Leone: The 

country desperately needs 750 doctors, 3,000 nurses, 1,500 hygienists, counselors and 

nutritionists. 

The numbers in this crisis are notoriously squishy, however. Epidemiological 

data is sketchy at best. No one really knows exactly how big the epidemic is, in part 

because there are areas in Liberia, Sierra Leone and Guinea where disease detectives 

cannot venture because of safety concerns. 

The current assumption is that for every four known Ebola cases, about six 

more go unreported. 

The latest World Health Organization statistics, published Wednesday, show 

8,033 cases of suspected or confirmed Ebola in the West Africa outbreak, with 3,865 
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deaths. That figure does not include the death Wednesday of Thomas Eric Duncan, a 

Liberian man who died in Dallas. 

“This has been a particularly difficult outbreak because of the difficulty getting 

a lot of data quickly out of the countries,” said Martin Meltzer, a CDC researcher 

who models epidemics. “My crystal ball is painted a deep black. It’s like tracking a 

hurricane.” 

Meltzer helped produce a report in late September that said that, at current rates 

of infection, as many as 1.4 million people would become infected by January. That 

number, officials stressed, was a straight extrapolation of the explosive spread of 

Ebola at a time when the world had managed to mount only a feeble response. The 

more vigorous response underway is designed to bend that curve. 

There is little sign that the intervention is having an effect. The U.S. military is 

building 17 treatment centers that can hold 100 people each, but the top military 

commander in Africa said Tuesday that they won’t be ready until mid-November. 

“The virus is moving on virus time; we’re moving on bureaucracy or program 

time,” said Michael Osterholm, director of the Center for Infectious Disease Research 

and Policy at the University of Minnesota. “The virus is actually picking up the pace. 

Even as we add resources, we get farther behind.” 

The latest surveillance data from the WHO shows only faint hints of progress 

in bringing Ebola under control in West Africa. The number of infections is dropping 

in several areas, according to the organization, but in many places the numbers are 

exploding. Experts caution against reading too much into small fluctuations that may 

simply reflect an increase or decrease in surveillance or a reappraisal of older data. 

“It’s kind of like if I asked you what the weather is going to be like in D.C. on 

February 14. The best thing I can probably say is, ‘It’s going to be a little cold.’ 

That’s where we are right now,” Osterholm said. “This is an evolving situation where 

the facts and information of yesterday might not be the facts and information of 

tomorrow.” 

Gerardo Chowell, a mathematical epidemiologist at Arizona State University, 

used data compiled through the end of August to estimate the reproduction number of 

1.5 to two for this Ebola epidemic. Chowell said that even modest gains in lowering 

that number could give health officials and the military a better chance of controlling 

the epidemic. 

“Maybe we can bring it from two to 1.2 or 1.3, which would indicate that the 

number of new cases will be dramatically reduced, and that will give you time,” he 

said. 

Another key number: how many days elapse between the time symptoms occur 

(which is when a person becomes contagious) and when health officials diagnose the 

disease in that person. Driving that number down is critical to containing the virus. 

The incubation period for Ebola is usually about a week to 10 days, although it 

can last as long as 21 days. That creates obvious challenges for health workers who 

have to do contact tracing — they have to repeatedly knock on doors and take the 

temperatures of people who weeks earlier were potentially exposed to the virus. But 

it also gives those same workers a decent interval of time to track down people who 

may be infected before they start shedding the virus and potentially spreading the 

disease. 
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There are several scenarios for how this plays out. One is that the conventional 

methods of containing Ebola — isolating patients and doing contact tracing of people 

who might be exposed — lower the rate of new infections until finally the epidemic 

burns itself out. That has been the case in all previous outbreaks of Ebola and similar 

viruses, although no outbreak has ever been nearly as extensive as this one, in which 

the virus jumped into urban areas for the first time. 

A second scenario is more dire: The conventional methods come too late, the 

epidemic keeps spreading, and the virus is beaten back only when new drugs or 

vaccines can be developed and scaled up to the point where they can be widely 

distributed. 

There are other, very low-probability possibilities, such as Ebola mutating to 

become airborne. Despite much chatter about this, there is no evidence of it, 

according to scientists who study Ebola and who, in some cases, have scrutinized this 

strain. In human history, no virus that affects people has changed its method of 

transmission. It’s not impossible, as Frieden noted in a news conference, but the cases 

in this outbreak have followed the usual pattern — caregivers, close family members 

and health-care workers have accounted for the overwhelming majority of cases. 

As the number of infections increases, so does the possibility that a person with 

Ebola will carry it to another country. This is known as an export. 

“So we had two exports in the first 2,000 patients,” Frieden said in a recent 

interview. “Now we’re going to have 20,000 cases, how many exports are we going 

to have?” 

Anthony Fauci, director of National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases, said in an interview that, even if the international community accelerates its 

response, “it’s conceivable that we will not be able to control it if we don’t put 

enough resources in. We might need to rely on a safe, effective vaccine.” 

Researchers at NIH institute began a trial involving 20 people in early 

September to determine the safety of an Ebola vaccine that was already in the 

development pipeline. The initial results should be available later this fall. 

The next step would be a larger human trial beginning next year, perhaps 

involving 10,000 to 20,000 people in West Africa, to determine whether the vaccine 

works. Only then would it be safe and ethical to distribute it widely.  
 

California’s Katrina Is Coming 

Nick Stockton 02.09.2015 

California’s always been for dreamers. Dreams of gold brought the forty-

niners. Easy seasons and expansive arable acreage brought farmers, dreaming of an 

agricultural paradise. Fame, natural beauty, and the hang-loose cultural mosaic have 

brought dreaming millions to the state where summer never seems to end. 

The summer dream has become a nightmare drought. But the years-long dry 

spell isn’t what keeps engineers, economists, and state water planners awake at night. 

No, they worry about the network of levees at the crux of California’s plumbing—a 

massive freshwater confluence called the Sacramento-San Joaquin River Delta. 

Most of the state’s water is drawn from the Delta, protected by levees that 

pretty much amount to mounds of dirt, even when compared to infrastructure that 

infamously failed New Orleans during Hurricane Katrina. Hurricanes don’t hit 

NorCal, but these levees are alarmingly susceptible to disaster. If enough were to 



breach—in an earthquake perhaps, or severe El Niño storm—sea water from San 

Francisco Bay could rush in, tainting the water supply serving two-thirds of the state. 

The worst-case scenario could cause up to three years of severely curtailed water for 

most Californians. 

Even if you’re not a California dreamer, this affects you. Delta water keeps 

Hollywood in the movie business, Silicon Valley in the tech business, and 750,000 

acres of farmland in the business of producing half of America’s veggies, fruits, and 

nuts. If the levees go, so goes the water for 25 million residents of the world’s 

seventh largest economy. 

The Delta is a singular place, even in California’s varied geography. Most of 

California’s interior water flows into two river systems—the Sacramento from the 

north, and the San Joaquin from the south. Where they meet, just east of the San 

Francisco Bay, they form a muggy tidal marsh with more than 70 inhabited islands. 

Most of these islands sit below sea level, due to groundwater pumping and natural 

compaction, and are ringed by tall, earthen levees. “An island in the Delta is really a 

bowl surrounded by a levee,” says Dave Mraz, chief levee engineer for the state 

Department of Water Resources. “If that levee goes, then that bowl is filled with 

water.” 

ince 1900, over 160 levees have breached in the Delta. Several breached 

islands were never reclaimed, and now exist only as levee-top lagoons.  

 People live, work, and farm in these island bowls, so any breach could have 

grave human and economic costs. But the levees also play a critical role in protecting 

the state’s water supply. 

In the 1960s, California built two huge pumping stations at the southwest end 

of the Delta, about 50 miles east of San Francisco as the crow flies. They are the 

faucets for the State Water Project, which delivers Northern California water down 

444 miles of aqueduct to Southern California. Through the pumps, the Delta provides 

municipal water to cities and towns from San Jose to San Diego. And it is the lifeline 

for a lot of the state’s agriculture industry. Those pumps are among the most 

important pieces of public property in California.  

Every drop of water that passes through those those pumps first passes between 

many miles of levees. If a levee breaches, water rushes in. If enough levees breach on 

enough islands—or on a large enough island—the volume of fresh water in the Delta 

is insufficient to fill the void that was once an island. That brings in water from the 

Bay. Salty, Pacific Ocean water. “If you have ten or 15 levee failures and a big slug 

of salt water comes in, the salinity goes way up and you have to shut down the 

pumps,” says Mraz. Engineers call this scenario the Big Gulp. 

Association of Bay Area Governments What would trigger such a disaster? An 

earthquake, most likely. The Delta is close to the Concord fault, the easternmost of 

the San Andreas fault zone. USGS scientists believe there is a 3 to 4 percent chance 

of a 6.7 or higher earthquake on the Concord fault in the next 30 years.  

In a state that is world-renowned for its earthquake-ready infrastructure, the 

levees are surprisingly vulnerable. Almost no planning went into their original 

design. “These levees were constructed over the past 150 to 160 years largely by 

farmers,” says Hamedifar. “They were made out of un-compacted sediments and 

organics. Farmers did little or no foundation preparation for the levees.” Instead of 

concrete foundations and reinforced slopes, as the Army Corps of Engineers levee 
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construction guidelines direct, the Delta settlers pulled material from the Delta itself: 

Sand, silt, lots of peat, and some rocky washout from gold mines in the Sierra Nevada 

mountains.  

Over the years, farmers piled the levees higher, like ancient cities built atop 

one another. Since then, federal and state engineers have shored some levees up a bit, 

but overall the system is a hodgepodge, based on no uniform design, construction, or 

standards. Robert Bea, professor emeritus of civil engineering at UC Berkeley, 

prefers to call the infrastructure protecting two-thirds of California’s water supply 

“antiquated piles of dirt.” 

The vulnerability runs even deeper. Under the Delta are layers of sand, silt, and 

peat. This viscous soil is vulnerable to liquefaction—shaking causes it to lose 

strength and compaction—which can cause levees to slump below sea level, letting 

water over the top. In the Kobe, Japan quake of 1995, liquefaction dropped some 

levees by up to 3 meters.  

Climate change poses another risk, because it will bring higher tides and 

stronger storms. A 2010 paper predicted that by 2100, the storms that interrupt 

California’s increasingly prolonged droughts will be 110 to 150 percent stronger than 

today. But like Katrina in New Orleans, higher seas and worse storms only expose 

structural weaknesses already present in the system. “Saying climate change put the 

levees at risk would be like saying an iceberg killed more than 1,500 on the Titanic,” 

says Hamed Hamedifar, a structural engineering consultant for UC Berkeley’s Center 

for Catastrophic Risk Management.  

The worst case scenario would happen during a drought, when freshwater 

pressure is lowest. Fifty breaches across many islands would flood the Delta with 

about 1.2 million acre-feet of Pacific Ocean water. Getting the salinity levels back to 

drinking quality could take years. First, engineers would have to rebuild the levees 

and pump out the submerged islands. Then, they’d have to wait for enough fresh 

water to flow through the Delta to flush out the salt. “Normally the Delta will freshen 

up every winter,” says Mraz, the state engineer. “But if we happen to be in a drought 

when the breach happens it could take a long time.” 

He concedes that a close-enough, strong-enough earthquake would be utterly 

catastrophic. But he says the risk from stormwater flooding isn’t so bad. While a 

monster storm could take out numerous levees, the floods themselves would 

minimize the risk of a Big Gulp, as the Delta will have a surfeit of fresh water. He 

also points out that the Army Corps, along with state and local agencies, have 

invested more than $700 million on upgrades since the 1960s to buttress against 

storm flooding. This includes nearly $275 million from Proposition 1, which voters 

passed last year. 

Critics, however, feel like that amount is nowhere near what’s needed to 

safeguard the state’s water delivery system. “The US in general has a highly reactive 

stance relative to risk,” says Bea. Which is his way of saying that most of that money 

will go to plugging leaks as they are found. “If something floods, we pump it out and 

patch it, then we return to our enjoyable, productive lives. In essence we’re in this 

reactive process of fixing the last accident.”  

What’s to be done? Bea says the best solution is “strategic withdrawal”: 

Depopulate the Delta, and route water utilities around it. Depopulation aside, this is 

close to the solution the state is most actively working toward. The Delta Tunnels 
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would pass below the fraught levees, connecting the pumps at the south end directly 

to the Sacramento River further upstream.  

But this $25 billion fix would take nearly 10 years to build. It might solve the 

water supply issue, but doesn’t address all the non-water infrastructure, like the 

railroad tracks, shipping lanes, electrical infrastructure, or the section of state 

highway that runs along the top of one levee. Not to mention all the people and 

agriculture in the area. Its many opponents—an unlikely coalition of 

environmentalists and Delta farmers, who say it would give Southern Californians an 

even more direct line to Northern California water—have stalled the project for 

nearly a decade through various legal challenges.  

Right now, the only solution in progress is slow, systematic levee maintenance. 

Or, as Bea puts it: “Patch and pray.” Mraz has a more positive outlook, saying that 

due to these persistent upgrades, “the levees work better today than they ever have in 

their life.” That’s California, always dreaming of a better tomorrow. 

Association of Bay Area Governments What would trigger such a disaster? An 

earthquake, most likely. The Delta is close to the Concord fault, the easternmost of 

the San Andreas fault zone. USGS scientists believe there is a 3 to 4 percent chance 

of a 6.7 or higher earthquake on the Concord fault in the next 30 years.  

In a state that is world-renowned for its earthquake-ready infrastructure, the 

levees are surprisingly vulnerable. Almost no planning went into their original 

design. “These levees were constructed over the past 150 to 160 years largely by 

farmers,” says Hamedifar. “They were made out of un-compacted sediments and 

organics. Farmers did little or no foundation preparation for the levees.” Instead of 

concrete foundations and reinforced slopes, as the Army Corps of Engineers levee 

construction guidelines direct, the Delta settlers pulled material from the Delta itself: 

Sand, silt, lots of peat, and some rocky washout from gold mines in the Sierra Nevada 

mountains.  

Over the years, farmers piled the levees higher, like ancient cities built atop 

one another. Since then, federal and state engineers have shored some levees up a bit, 

but overall the system is a hodgepodge, based on no uniform design, construction, or 

standards. Robert Bea, professor emeritus of civil engineering at UC Berkeley, 

prefers to call the infrastructure protecting two-thirds of California’s water supply 

“antiquated piles of dirt.” 

The vulnerability runs even deeper. Under the Delta are layers of sand, silt, and 

peat. This viscous soil is vulnerable to liquefaction—shaking causes it to lose 

strength and compaction—which can cause levees to slump below sea level, letting 

water over the top. In the Kobe, Japan quake of 1995, liquefaction dropped some 

levees by up to 3 meters.  

Climate change poses another risk, because it will bring higher tides and 

stronger storms. A 2010 paper predicted that by 2100, the storms that interrupt 

California’s increasingly prolonged droughts will be 110 to 150 percent stronger than 

today. But like Katrina in New Orleans, higher seas and worse storms only expose 

structural weaknesses already present in the system. “Saying climate change put the 

levees at risk would be like saying an iceberg killed more than 1,500 on the Titanic,” 

says Hamed Hamedifar, a structural engineering consultant for UC Berkeley’s Center 

for Catastrophic Risk Management.  
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The worst case scenario would happen during a drought, when freshwater 

pressure is lowest. Fifty breaches across many islands would flood the Delta with 

about 1.2 million acre-feet of Pacific Ocean water. Getting the salinity levels back to 

drinking quality could take years. First, engineers would have to rebuild the levees 

and pump out the submerged islands. Then, they’d have to wait for enough fresh 

water to flow through the Delta to flush out the salt. “Normally the Delta will freshen 

up every winter,” says Mraz, the state engineer. “But if we happen to be in a drought 

when the breach happens it could take a long time.” 

He concedes that a close-enough, strong-enough earthquake would be utterly 

catastrophic. But he says the risk from stormwater flooding isn’t so bad. While a 

monster storm could take out numerous levees, the floods themselves would 

minimize the risk of a Big Gulp, as the Delta will have a surfeit of fresh water. He 

also points out that the Army Corps, along with state and local agencies, have 

invested more than $700 million on upgrades since the 1960s to buttress against 

storm flooding. This includes nearly $275 million from Proposition 1, which voters 

passed last year. 

Critics, however, feel like that amount is nowhere near what’s needed to 

safeguard the state’s water delivery system. “The US in general has a highly reactive 

stance relative to risk,” says Bea. Which is his way of saying that most of that money 

will go to plugging leaks as they are found. “If something floods, we pump it out and 

patch it, then we return to our enjoyable, productive lives. In essence we’re in this 

reactive process of fixing the last accident.”  

What’s to be done? Bea says the best solution is “strategic withdrawal”: 

Depopulate the Delta, and route water utilities around it. Depopulation aside, this is 

close to the solution the state is most actively working toward. The Delta Tunnels 

would pass below the fraught levees, connecting the pumps at the south end directly 

to the Sacramento River further upstream.  

But this $25 billion fix would take nearly 10 years to build. It might solve the 

water supply issue, but doesn’t address all the non-water infrastructure, like the 

railroad tracks, shipping lanes, electrical infrastructure, or the section of state 

highway that runs along the top of one levee. Not to mention all the people and 

agriculture in the area. Its many opponents—an unlikely coalition of 

environmentalists and Delta farmers, who say it would give Southern Californians an 

even more direct line to Northern California water—have stalled the project for 

nearly a decade through various legal challenges.  

Right now, the only solution in progress is slow, systematic levee maintenance. 

Or, as Bea puts it: “Patch and pray.” Mraz has a more positive outlook, saying that 

due to these persistent upgrades, “the levees work better today than they ever have in 

their life.” That’s California, always dreaming of a better tomorrow. 

 

Leonardo da Vinci paintings analysed for DNA to solve grave mystery 

The Telegraph 06.05.2016 

Sarah Knapton 
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The mystery of where Leonardo da Vinci is buried could be laid to rest after 

scientists began a painstaking hunt for his DNA. 

Leonardo was originally interred in the chapel of Saint-Florentin at the Chateau 

d'Amboise in the Loire Valley, in 1519, but the building was destroyed in the French 

revolution and it is believed his remains were reburied in the castle’s smaller chapel 

of Saint-Hubert in the 19th century. 

However a plaque above his grave warns that it is only the ‘presumed’ location 

of his body. 

Now scientists are hoping that advances in genetic testing could, finally, give 

an answer. 

They believe that Leonardo may have left traces of his DNA in paintings, 

notebooks and drawings, and are planning to study works for fingerprints, flakes of 

skin and even hair. 

Specialists from the J. Craig Venter Institute  in California, which pioneered 

the sequencing of the human genome, are developing a technique to extract and 

sequence genetic material from paintings that are hundreds of years old. 

The first tests are expected to be carried out on Leonardo’s masterpiece 

Adoration of the Magi which is currently undergoing restoration in Florence, Italy. 

If they find DNA, experts will then be able to compare it to living relatives to 

make sure it actually belongs to Leonardo, before testing samples from the grave in a 

similar way to how Richard III was identified after his body was found in a Leicester 

car park. They are also hunting for the grave of his father in Florence, and mother in 

Milan, as another way of verifying the match. 

Once granted permission to exhume the remains, the team are hoping to 

reconstruct the face of Leonardo from his skull to see how it compares with self-

portraits, as well as studying his bones to learn more about diet and what caused his 

death, which has never been recorded. 

 Jesse Ausubel, vice-chairman of the Richard Lounsbery Foundation, which is 

funding the project, said: “It is well known that Leonardo used his fingers along with 

his brushes while painting, some prints of which have remained, and so it could be 

possible to find cells of his epidermis mixed with the colours. 

“If human DNA is obtained from Leonardo’s work and sequenced, the genetic 

material can then be compared with genetic information from skeletal or other 

remains that may be exhumed. 

We stand to gain not only greater historical knowledge of Leonardo but 

possibly a reconstruction of his genetic profile, which could provide insights into 

other individuals with remarkable qualities.” 

Born in Vinci, Italy, in 1452 Leonardo foresaw and described innovations 

hundreds of years before their invention, such as the helicopter and armoured tank. 

His artistic legacy includes the Mona Lisa and The Last Supper. 

Near the end of his life, Leonardo accepted an invitation from the French king, 

Francis I, to leave Italy and to move to the Chateeau du Clos Luc near Amboise, with 

some of his students, where he held the position of “first painter, engineer, and 

architect of the King.” He died in Cloux on 5 May 1519 at the age of 67. 

Leonardo was buried in the chapel of Saint Florentin at the Chateau d'Amboise 

until it was demolished in 1802 when some of the graves were destroyed and the 

bones scattered. 19th century biographers claimed his body had been lost but doubts 



emerged in 1863 when an amateur excavation at the site found a stone coffin 

containing a skeleton and large skull judged ‘large enough to hold and exceptional 

brain.’ The remains were found near to a slab with the inscription LEO DUS VINC. 

The bones attributed to Leonardo, were placed in a basket but then were lost 

for a decade. When they were rediscovered they were reburied in 1874 in the Chapel 

of Saint Hubert. 

Historian and Renaissance Expert Ross King, author of Leonardo and The Last 

Supper said:  “The remains in the chapel were excavated by the impresario Arsène 

Houssaye. Even by the standards of the mid nineteenth century, Houssaye’s protocols 

were short on science and strong on myth and wish-fulfilment. 

“The uncertainty endures, but scientific study of the remains could be expected 

either tentatively to confirm or to preclude altogether the possibility of their being 

those of Leonardo da Vinci.” 

The ‘Leonardo Project’ team comprises  anthropologists, art historians, 

genealogists and microbiologists from universities and institutes in France, Italy, 

Spain, Canada and the USA. It aims to conclude in 2019 to mark the 500th 

anniversary of Leonardo's death. 
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