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1. Мета опанування дисципліни: створити теоретичну основу для подальшого 

набуття студентами практичних умінь та навичок у галузі перекладу та 

вивчення моделей і закономірностей процесу перекладу і перекладацьких 

відповідностей, а також способів перекладу текстів різних жанрів та стилів. 

Розвинути у студентів здатність  об’єктивно, на основі вироблених наукою про 

переклад критеріїв, оцінювати переклади з точки зору редакторської діяльності, 

активізувати творчі здібності перекладачів-початківців.  

 

2. Завдання 

1. Ознайомити студентів із сучасним станом перекладознавства в нашій країні й 

за кордоном; 

2. Вивчити базові теоретичні положення, поняття й терміни сучасного 

перекладознавства як системи уявлень про міжмовну й міжкультурну 

комунікацію; аспекти, моделі, методи, основні закономірності перекладання; 

3. Визначити типи перекладання, їхні особливості; принципи перекладацької 

стратегії, етапи перекладацької діяльності; особливості функціональних стилів і 

жанрів текстів; особливості редагування різних видів перекладеної літератури; 

способи перекладання безеквівалентної лексики; види лексичних паралелей, 

зокрема «хибних друзів перекладача»; види перекладацьких трансформацій; 

4. Ознайомитися із специфікою професії перекладача і її відмінністю від інших 

задля підготовки до подальшої ефективної професійної діяльності. 

5. Оволодіти основними поняттями критики й редагування перекладів. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 змісту основних понять (терміно-одиниць) теорії перекладу; 

 суспільного призначення і специфіки перекладу (його типів), основних 

відмінності між письмовим та усним перекладом; 

 основних вимог до якості тексту перекладу і найважливіших критеріїв 

аналізу співставлення текстів оригіналу та перекладу; 



 основних типів перекладацьких трансформацій як інструменту 

оптимального перекладацького рішення, а також  їх причин та й міри їх 

необхідності та допустимості 

застосування знань і розумінь:  

 вільно орієнтуватися у понятійному апараті та основних прикладних 

напрямках сучасного перекладознавства; 

 безпомилково користуватися фаховою термінологією, яка відображає 

специфічні поняття; 

 порівнювати оригінал та його переклади та встановлювати найбільш вдалі  

(оптимальні) варіанти перекладу, застосовуючи так званий «фактор 

критичного ока»; 

 здійснювати у процесі перекладу  пошук «ключових слів» як відправних 

точок перекладацьких трансформацій; 

 здійснювати редакторську правку тексту. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Визначення і зміст поняття «переклад». Історичні аспекти 

перекладознавства. 

Тема 2. Термін і поняття «переклад» та рівні його реалізації. 

Тема 3. Види перекладу і тлумачення. 

Тема 4. Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць. 

Тема 5. Перекладацькі трансформації. 

Тема 6. Особливості перекладу літератури різних жанрів і стилів. 

Тема 7. Види редагування перекладеної літератури. 

Тема 8. Особливості редагування різних видів перекладеної літератури. 

Мовностилістичні засади відтворення та редaгування іншомовних текстів. 

Тема 9. Втрати при відтворенні тексту й редакторська допомога перекладачеві. 

 

5. Викладацький склад: д.п.н., Дмитрук Л.А. 


