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Анотація 

 

          Теорія і практика перекладу – одна з основних нормативних лінгвістичних дисциплін в 

системі професійного навчання майбутніх фахівців з прикладної лінгвістики. Вона вивчає 

основні поняття теорії перекладу, 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; 

механізми перекладу, принципи забезпечення адекватності перекладу. Предметом вивчення є 

засоби та способи досягнення еквівалентності у процесі перекладу. Курс «Теорія і практика 

перекладу» 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.  

 

Summary 

 

         Theory and Practice of Translation 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 

theory, 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 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 course Theory and Practice of Translation 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. 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика 

перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) 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 (англійська, українська мови). 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами загальне мовознавство, 

лінгвокраїнозознавство, граматичні категорії та практична граматика англійської мови, 

практичний курс основної іноземної мови. 

  1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу – формування базових, спеціальних і специфічних складових професійної 

компетентності майбутнього фахівця з прикладної лінгвістики, засвоєння основ письмового 

та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. 

           Завдання курсу. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика 

перекладу» є: надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних 

поняттях і визначеннях, які застосовуються в теорії перекладу; 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. 

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 

теорія і практика перекладу, згадувалися в лекційних курсах «Вступ до перекладознавства», 

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

англійської мови», «Теорія мовної комунікації». 

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.  «Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Класифікація 

перекладу» 

Тема 1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Зміст курсу «Теорія і практика 

перекладу», основні завдання. Поняття про перекладознавство як науку, що вивчає  процес 

перекладу лексичних одиниць з однієї мови на іншу та результат цього процесу. Історія 

становлення та розвитку Європейського перекладознавства. Основні перекладацькі терміни й 

поняття. Еквівалентність та адекватність перекладу. Транслітерація та транскрибування. 

Інваріант перекладу. Універсалії лінгвістичні.   

Тема 2. Значення перекладу. Значення перекладу у контексті    міжнародних 

відносин. Переклад як засіб збагачення культури, літератури та мови різних країн. Переклад 

та міжкультурна комунікація. Переклад у навчанні іноземної мови.  

Тема 3. Загальна та часткова теорії перекладу. Класифікація перекладу як особливого 

виду комунікації. Одиниця перекладу. Терміни і кліше. 

Тема 4. Методи перекладу. Буквальний переклад. Дослівний переклад. Лінійний 

переклад.    

Тема 5. Види перекладу. Усний та письмовий переклад. Синхронний переклад. 

Особливості синхронного перекладу. Науково-технічний переклад. Переклад з аркушу. 

Літературний та художній переклад. 

Кредит 2. «Лексико-граматичні аспекти перекладу» 

Тема 6. Методи та засоби перекладу географічних назв, назв компаній, тощо. 

Переклад власних імен. Латинська транслітерація. 

Тема 7. Типи відповідників при перекладі. Еквівалент. Аналог. Описовий переклад. 

Контекстуальна заміна при перекладі. 

Тема 8. Інтернаціональний лексикон. Види інтернаціоналізмів. 

Псевдоінтернаціоналізми. Методи перекладу інтернаціоналізмів. Особливості перекладу 

лексичних одиниць інтернаціонального лексикону. 

Тема 9. Національно забарвлені лексичні одиниці та засоби їхнього перекладу. Мовні 

лакуни. Реалії. Особливості перекладу реалій.  

Тема 10. Граматичні порівняння при перекладі. Сполучення пасивного стану з 

активним при перекладі. Переклад дієслів у пасивному стані. Переклад модальних дієслів. 

Переклад емфатичних конструкцій. Переклад інфінітиву та інфінітивних зворотів. Переклад 

герундія і герундіального звороту. 



Кредит 3. «Стилістичні аспекти перекладу. Трансформації у перекладі» 

Тема 11. Трансформації у процесі перекладу. Види трансформацій. Перестановка. 

Заміна. Додавання. Опущення. 

Тема 12. Стилістичні трансформації при перекладі. Стиль. Стилістичний аналіз 

текстів різних видів. 

Тема 13. Синтаксичні комплекси. Подвійне керування. Прийменникові конструкції. 

Тема 14. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській 

мові. Переклад синтаксичних комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних. 

Тема 15. Перекладацькій аналіз художнього тексту. План аналізу. 

3. Рекомендована література 

 Базова: 
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1. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика. – СПб.: ООО 

«ИнЪязиздат», 2006. 

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні 
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Нова книга, 2004.  

3. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Изд-во МГУ, 

2004.  

5. Komissarov V.N., Koralova A.L. A Manual of translation from English into Russian. – 

M, 1990.  

6. Miram G., Daineko V., Taranukha L. & others. Basic Translation. – Kyiv: Elga, Nika-

Center, 2002. 
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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/ 

http://nbuv.gov.ua/
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/


 4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

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

 

 

 


