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1. Мета опанування дисципліни: закласти студентам теоретичні основи перекладу 

художнього тексту та сформувати навички виконання адекватного літературного 

перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору 

 

2. Завдання: ознайомити студентів із сучасними підходами до перекладу художніх творів; 

виробити у студентів уміння виявляти жанрові, стильові, структурні і тематичні матричні 

складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі; 

навчити студентів здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів 

оригіналу та перекладу; сприяти усвідомленню студентами концептуальних відмінностей 

текстів художнього та інших стилів і необхідності застосування перекладацьких прийомів, 

що відбивають стан артефактів і ментафактів текстів оригіналу відповідно нехудожнього 

та художнього мовлення; навчити студентів розпізнавати стилістичні прийоми і засоби 

виразності художньої мови тексту оригіналу; коментувати доречність перекладацьких 

трансформацій для збереження образності у мові перекладу; практикувати виконання 

літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів (прози та поезії). 

 

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

знання і розуміння:  

принципів аналізу художніх текстів, встановлення їх жанрово-стильової 

приналежності; 

особливостей композиції прозового, драматургічного та поетичного тексту; 

стилістичних засобів та прийомів, що застосовуються для досягнення образності 

художнього тексту; 

способів логіко-семантичних перетворень мікро- та макротексту; 

можливостей і шляхів перенесення мовно-літературних характеристик першотвору 

в структуру тексту перекладу; 

типів трансформацій при відтворенні змісту та реалій оригіналу в перекладі.  

 уміння/навички: 

аналізувати текст, що підлягає перекладу; 

виділити сюжетну лінію, сильні позиції, інформаційні вузли та визначати ступінь 

необхідності збереження їх у тексті перекладу; 

правильно оцінювати культурно-історичну обстановку, в якій створювався текст, і 

співвідносити її з тією, у якій створюється переклад; 

розглядати можливості та доцільність збереження певних рис оригінального твору і 

шляхи перетворення у тексті перекладу того, що не може бути відображеним точно; 

досягти прагматичної мети, для чого обирати потрібну модель перекладацького 

процесу; 

застосувати доречні семантичні трансформації при перекладі для збереження 

образності тексту оригіналу; 



основою своїх дій зробити творчий підхід до праці. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Художній переклад і його специфіка 

Тема  2. Об’єктивні та суб’єктивні чинники у художньому перекладі 

Тема 3. Порівняльний аналіз художнього тексту і його першотвору 

Тема 4. Особливості перекладу прозових творів 

Тема 5. Особливості перекладу драматичних творів 

Тема 6. Особливості перекладу поезії 

 

5. Викладацький склад: к.п.н., Остапенко С.А. 

 


