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вступ

програма вивчення нормативноi навчальнот дисциплiни <<теорiя i

практика перекладу)) складена Мороз Т.о. вiдповiдно до освiтнъо-професiйноТ

програми пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю 0з5 Фiлологiя. Прикладна

лlнгвlстика.

предметом вивчення навчальноi дисциплiни е: лiнгвiстичнi основи

писъмового та усного перекладу з англiйськоi мови на ykpaiHcblсy та навпаки.

МiждисЦиплiнарНi зв'язки: <<Практичний курс англiйсъкоi мови>),

<Теоретичний курс (теоретична |раматика англiйськоi мови)>>, <Лiтература

Великобританii>.

Програма навчаJIьноi дисциплiни складаеться з таких кредитiв:

1. Теоретичнi та методологiчнi аспекти перекладу. Класифiкаuiч

перекладу.

2. Лексико-граматичнi аспекти перекJIаду.

з. Стилiстичнi аспекти перекладу. Трансформацii при lrерекладi.

1. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

1.1. N4етою викладання навчалъноТ дисциплiни кТеорiя i практика

перекладу) с засвотти основи письмового та усного переклад}, з англiйськот

N,{ови на украТнську та навпаки.

1.2.основними завданнями вивчення дисциплiни <Теорiя i практика

перекладу) с:

1. ознайомити студентiв iз основниN{и категорiями i поняттяпlи

перекладознавства.

2. Навчити адекватному використанню лексичних i граматичних знань у

перекладi рiзних мовних одиниць.

з. Сформувати навички проводити перекладацький аналiз тексту.

4. з,ясувати особливостi перекладу TeKcTiB рiзних стилiв.

Очiкуванi результати: згiдно з вимогами освiтньо-професiйноТ програп,tи

студент оволодiвас такими коN{петентностями:
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I. Загальнопредметнi: Застосовуе досягненнrI нацiоналъноi та свiтовоI

культури у вирiшеннi власних професiйних та життевих завдань; володiс

розвиненою кулътурою мислення, умiнням ясЕо й логiчно висловлювати своi

думки; володiе навичками науковоi органiзацii працi; розвивае навички

самостiйного опанування нових знань; yMie працювати з довiдковою

лiтературою' рiзнотипними словниками, електронними базами даних,

системами iнформацiйного пошуку.

п. Фаховi: орiентуеться в наукових парадигмах сучасного

перекладознавства; yMie застосовувати знання з iноземноi мови на практицi,

користув атиQя iншомовними одиницям и для здiйснення адекватного перекпаду;

усвiдомлюе i контролюе органiзацiЮ змiсту, знань i навичок перцепuii та

продукцii символiв, iз яких складаються письмовi тексти; володiе сr{асною

термiнологiею з перекладознавства, умiннями та навичками здiйснювати

iншомовну мовленнсву дiяльнiстъ, зумовлену комунiкативною метою; володiе

методикою перекладу TeKcTiB рiзних стилiв.

На вивчення навчальноi дисциплiни вiдводитъся 90 годин / З КРеДИТИ

ECTS.

2. Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни

Кредит 1. <<Теоретичнi та методологiчнi аспекти перекладу.

Класифiкацiя перекладу))

ЗавданнЯ лiнгвiстичноi TeopiT перекпаду. OcHoBHi перекладацькi термiни

й поняття. Значення перекладу. Переклад у навчаннi iноземнОi мови.

загальна та частковi TeopiT перекладу. Види перекладу. Типи перекладу.

методи перекладу. Буквальний переклад. .щослiвний переклад. Лiнiйний

переклад. Види перекладу. Усний та письмовий переклад. Синхронний

переклад. особливостi синхронного перекладу. Науково-технiчний

переклад. Переклад з аркушу. Лiтературний та художнiй переклад.

Кредит 2. <<Лексико-граматичнi аспекти перекладу)>

Методи та засоби перекJIаду географiчних назв, нulЗВ КОМПаНiЙ

тощо. Типи вiдповiдникiв при перекладi. Латинська транслiтеРаЦiЯ.
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Iнтернацiоналiзми. N4етоди переклад)/ iнтерначiоналiзмiв. Нацiонально

забавленi лексичнi компоненти та методи Тх перекладу. N{oBHi лакуни.

реалiт. особливостi перекладу реалiй. Переклад конструкцiй, якi не мають

формальних вiдповiдникiв в украiнськiй MoBi. Переклад артиклiв,

граматичнi порiвняння при перекладi. Сполучення пасивного стану з

активним при перекладi, Переклад дiсслiв у пасивному cTaнi. Переклал

модальних дiсслiв. Переклад елtфатичних конструкцiй. Переклад

iнфiнiтиву та iнфiнiтивних зворотiв. Переклад герундiя i герундiального

звороту. Граматичнi трансформацiт у переклалi. Граматичнi аспекти

перекладу. Граплатичнi порiвняння в процесi перекладу.

Кредит 3. <Стилiстичнi аспекти перекладу. Трансформачii при

перекладi>>

ТрансфОрмаuiТ У процесi перекладу. Види трансформацiй.

Перестановка. Замiна. Щодавання. Опушення. Стилiстичнi трансформашiТ

прI{ перекладi. Стиль. Стилiстичний аналiз TeKcTiB рiзних видiв.

Сlrнтаксичнi комплекси. Подвiйне керування. Прийменниковi конструкuiТ.

переклад конструкцiй, якi не мають формальних вiдповiдникiв в

1,краТнсъкiй MoBi, Переклад синтаксичних комплексiв - iнфiнiтивни"i.

дiсприкметникових, герундiальних. Перекладацькiй аналiз художнього

тексту. План аналiзу.

3. Рекомендована лiтература

http е.mпu.mk. category d:240

1. длехrдrа А.И.Ид4оматикасовременного ЕlнгJIийскогО м., 1982. - 218с.

2. днгло-русский jIингвострановедческий словар АмерикаН8. - М., 2001. - 411с.

з. дмосова Н.Н. днгшйск€ш контекстологIбI. л., 1968. - 126с.

4. Дрнолъд и.в. Стилtистика современного ангrпайскогО языка. м., ВысшаЯ

цIкола, I97з. -290с.

5. ВариантЫ полинацИоныIьныХ литератУрныХ языкоВ - К.: (Наукова Думка)),

1981. - I79с.
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6. Га,rъперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. I\4.: Библиотека филолога,

195В. - 458с.

7. Карабан B.I. Перклад : граматlмний та лексиrIний аспекти. - BiH., 200з. - З60с.

8. Карап5к П.N4. Словообразование английского языка. N4., 1965. - 21,Зс.

9. Кубрякова Е.С, Что такое словообразование. N4., i965. - 11Вс.

10. N4акслrпдов С.С. Усний двостороннiй переклал (англiйська та yKpaiHcbKa мови). - К.:

<Ленвiт>, 2007. - 416с.

11, N4ешков О.Д. Словообразование современного английского язьIка. |u4., 1972, -

16'7с,

12. Сейдл Щж., N4аrо,rорди. 14диомы английского языка и их щrотребление. - М.,

1963. - 215с.

l3, Чужакин А.П. N4ир перевода - 2. Practicum. - N4.: Валент, 1998. - 192с,

14. lIJиряев Д.В. Сиrжронный перевод. - N4,: Вrценное изд-во N4ин. ОбоРОнЫ СССР,

|979.- 18Зс.

15. "English Wоrd Forrr.ation" Cambridge tJniversity press 1996. - 228р.

16. Ъе Al1 Nations Engllsh Dcionary, Ali Nation Literan-rre, Colorado

Sprin5, |992.-42\р,

1] . ОхtЬrd Advar'ced Leame/s Dicionary of current Е"фф Odold

Univesiц, Ress, ОdоrФ 1 982. - 5 15р.

l8. Crystal David. English as а Global Language, Cambridge Universiti Press, |997. - 150р.

19. Celce-N4urcia, N4. & Larsen-Freeman, D. (19S3), Тhе Grаmmаr Book; Ап ESL/EFL

Tectcher's Cotrse,Newbury House Publishers Inc: Rowley, N4A . -229р.

20. Huddleston, R. (19s4), Iпtrodtrctioп to the Grammar of Епglzsй, Cambridge University

Press: Cambridge . - 3бOр.

21. V.Korunets. Theory and practice of franslation. Vin., 2003. - 4I2c.

22. Е.Мrаm. А Соursе in the theory and practice оf translation. Basic translation. к., 200з. -

196с.

4. Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання: екзамен.

5. Засоби дiагностики успiшностi навчання: сап,tостiйна робота,

контрольна робота.
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