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Анотація 

          Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою – одна 

з основних нормативних лінгвістичних дисциплін в системі професійного навчання 

майбутніх фахівців з прикладної лінгвістики. Вона вивчає основні поняття теорії 

перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою, теоретичні підходи до теорії 

перекладу вітчизняних та зарубіжних науковців, процес перекладу як вид людської 

діяльності та його етапи. Зміст дисципліни охоплює основні етапи формування, напрямки 

та перспективи розвитку теорії перекладу;  типи перекладу, мовні рівні, принципи їх 

взаємодії, типи контексту та контекстуальні взаємозв’язки; психічні процеси, які 

впливають на процес перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою; механізми 

перекладу та інтерпретації, принципи забезпечення адекватності перекладу. Предметом 

вивчення є засоби та способи досягнення еквівалентності у процесі перекладу, 

інтерпретація текстів англійською мовою. Курс «Прагматичні проблеми перекладу та 

інтерпретації текстів англійською мовою» покликаний забезпечити глибоке засвоєння 

студентами історичних процесів у галузі перекладу та використання історичного досвіду 

для вірного відтворення значень комунікативних одиниць мовою перекладу; формування 

базових, спеціальних і специфічних складових професійної компетентності, яка є 

сукупністю знань, умінь і навичок, які дозволяють майбутньому фахівцю з прикладної 

лінгвістики успішно розв’язувати професійні завдання.  

         Ключові слова: мовні рівні, типи контексту, контекстуальні взаємозв’язки, 

механізми перекладу, адекватність перекладу, еквівалентність перекладу, інтерпретація 

тексту, прагматика тексту.  

Summary 

 

         Pragmatic Problems of Translation and Interpretation of Texts in English is one of the main 

normative linguistic disciplines in the system of professional training of future applied linguists. 

It studies the basic concepts of translation and interpretation of texts in English, theoretical 

approaches to translation theory of Ukrainian and foreign scholars, the translation process as a 

type of human activity and its stages. The content of the discipline covers the main stages of 

formation, directions and prospects for the development of translation theory; types of 

translation, language levels, principles of their interaction, types of context and contextual 

relationships; mental processes that affect the translation and interpretation activity; translation 

mechanisms, principles of ensuring the adequacy of translation. The subject of study is the 

means and methods of achieving equivalence in the translation process, the process of 

interpretation of texts in English. The course Pragmatic Problems of Translation and 

Interpretation of Texts in English is designed to ensure deep learning by students of historical 

processes in the field of translation and the use of historical experience to correctly reproduce the 

values of communicative units in the language of translation; formation of basic, special and 

specific components of professional competence, which is a set of knowledge, skills and abilities 

that allow future applied linguists to solve professional tasks successfully.  

Key words: language levels, types of context, contextual relationships, translation 

mechanisms, adequacy of translation, translation equivalence, text interpretation, pragmatics of 

the text.  



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прагматичні проблеми 

перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, предметної спеціалізації 

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика, освітньої програми:  Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: засоби та способи досягнення 

еквівалентності у процесі перекладу; здійснення аналізу та інтерпретації художнього 

тексту англійською мовою. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс спирається на навчальні дисципліни, які вже 

мають бути засвоєні студентами на попередніх курсах: «Когнітивна лінгвістика», 

«Комунікативна лінгвістика», «Інтеркультурна комунікація». 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання. 

Мета курсу – формування базових, спеціальних і специфічних складових 

професійної компетентності майбутнього фахівця з прикладної лінгвістики,  подолання 

комунікаційних та перекладацьких бар'єрів у ситуаціях міжкультурного спілкування, 

здійснення лінгвістичного аналізу художнього тексту іноземною мовою. 

            Завдання курсу. Основними завданнями вивчення дисципліни «Прагматичні 

проблеми перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою» є: навчити студентів 

теоретичному осмисленню лінгвокультурологічних явищ, показати наявність системної 

організації мовних одиниць мови оригіналу на різних рівнях і можливість адекватного 

відтворення їх значень мовою перекладу; показати нормативність мовних явищ перекладу, 

тенденції їх розвитку й функціонування; забезпечити глибоке засвоєння різних 

перекладацьких трансформацій та їх використання для вірного відтворення мови 

оригіналу цільовою мовою; сформувати навички аналізу контексту автентичного 

художнього твору (вживання мовних одиниць, актуалізації, автоматизації), змістово-

фактуальної інформації необхідної для використання у самостійній інтерпретації твору; 

з’ясувати цілі, задачі, основи герменевтики, що дає можливість студентам здійснювати 

лінгвістичний аналіз тексту; засвоїти методи та технології аналізу художнього твору, 

адекватного розуміння та сприйняття авторського тексту. 

Курс складається з лекційних і практичних занять та самостійної роботи, які 

спрямовані на розвиток в студентів творчого мислення, уміння самостійно й об’єктивно 

аналізувати текст-оригінал і його переклад.  

Передумови для вивчення дисципліни: Основні поняття та терміни, якими 

оперує прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою, 

згадувалися в лекційних курсах «Теорія і практика перекладу», «Практичний курс 

англійської мови», «Граматичні категорії та практична граматика англійської мови», 

«Теорія мовної комунікації», «Комунікативні стратегії англійської мови». 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити ECTS.  

Програмні результати навчання:  
ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B 2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими 

стандартами мовної освіти; 

ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичної 

граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для іншомовного 

комунікативного спілкування основною іноземною мовою; 

ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати результати 

у курсовій роботі з теоретичних дисциплін (теоретична фонетика, теоретична граматика, 

лексикологія основної мови) та методики викладання іноземних мов;  

ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки;  

ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницькихнавичок; 

ЗК10 - здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на 

діяльність філолога, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  
ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної 

мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів;  

ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ 

на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів;  

ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 

традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови;  

ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;  

ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні 

іноземним мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і 

пізнавальних здатностей, ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур;  

ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

 
2. Програма навчальної дисципліни. 

 

   Кредит 1. «Перекладацькі універсалії» 

Тема 1. Основні теоретико-перекладацькі універсалії. Специфіка мови як засобу 

передачі інформації. Переклад як особливий вид комунікації. 

Тема 2. Основні перекладацькі терміни й поняття. Еквівалентність та адекватність 

перекладу. Транслітерація та транскрибування. Інваріант перекладу. Універсалії 

лінгвістичні.   

Тема 3. Рангова ієрархія компонентів змісту.  Поняття перекладацької адекватності 

та еквівалентності. Історичні концепції і універсальні моделі перекладацької 

еквівалентності. Способи досягнення еквівалентності.   

Тема 4. Поняття перекладацької адекватності та еквівалентності. Історичні 

концепції і універсальні моделі перекладацької еквівалентності. 

Тема 5.  Типи відповідників при перекладі. Еквівалент. Аналог. Описовий 

переклад. Контекстуальна заміна при перекладі. Перекладацьке калькування.   Експлікація 

(опис) та компенсація смислу, що передається при перекладі.  

Кредит 2. «Трансформації у перекладі» 

Тема 1.  Основні види перекладацьких трансформацій. Трансформації у процесі 

перекладу. 

Тема 2. Граматичні та стилістичні трансформації у перекладі. Перекладацька 

транскрипція та транслітерація. Перекладацьке калькування.  

Тема 3. Лексико-семантичні заміни: конкретизація, генералізація та модуляція 

значення мовної одиниці при перекладі. 



Тема 4. Синтаксичне уподібнення. Членування та об’єднання речень при 

перекладі. Граматичні заміни одиниць різного рівня. Лексико-граматичні трансформації. 

Антонімічний переклад. Експлікація (опис) та компенсація смислу, що передається при 

перекладі. 

          Тема 5. Субкатегорії перекладу в залежності від жанру. Перекладацькі підходи. 

Стилістичні трансформації при перекладі. Стиль. Стилістичний аналіз текстів різних 

видів. Синтаксичні комплекси. Подвійне керування. Прийменникові конструкції. 

Письмові перекладацькі субкатегорії. Поняття «гіпертексту». 

Кредит 3. «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» 

Тема 1. Інтерпретація художнього твору. Рівні актуалізації мовних одиниць 

художнього твору. Рівні актуалізації мовних одиниць художнього твору. Фонографічний  

рівень. Рівні актуалізації мовних одиниць художнього твору.   

Тема 2. Морфемний рівень. Лексичний рівень. Синсемантична лексика. 

Автосемантична лексика.  

Тема 3.    Лексичний аналіз художнього тексту. Рівень цілого тексту. Текст як 

комунікативна одиниця. Основні категорії художнього тексту. Парадигматика та 

синтагматика художнього твору. 

Тема 4.  Поняття стилю. Стилі текстів. Актуалізація на рівні тексту. Типи, форми, 

засоби, що представлені у художньому творі.   

          Тема 5. Композиційно-мовні форми. Авторське мовлення.  Перепоручене мовлення. 

Персонажне мовлення. Внутрішнє мовлення. Художня деталь. Сильна позиція. Слабка 

позиція. Стилістичний аналіз художнього тексту. Лінгвістичний аналіз  художнього 

тексту. 

3. Рекомендована література. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійна робота, контрольна робота. 

 


