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1. Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і 

практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення перекладацької 

діяльності у двох напрямках: з англійської мови на українську і з української 

на англійську,  ознайомлення студентів із засобами правильного 

(адекватного) перекладу різних мовних одиниць, лексико-граматичними, 

семантичними, а також стильовими аспектами перекладу. 

 

2. Завдання: навчити студентів розрізняти і використовувати різні види 

трансформацій, що застосовуються при перекладі текстів різних жанрів; 

навчання аналізу мовних одиниць тексту з метою пошуку міжмовних та 

крос-мовленнєвих закономірностей; розглянути лексикологічний, лексико-

граматичний та стилістичний аспекти перекладу, закономірності перекладу 

дієслівних форм та лексико-граматичне вираження модальності в процесі 

перекладу; прищеплення навичок філологічного аналізу перекладу в 

зіставленні з першотвором; вміння жанрово диференціювати оригінали й 

застосовувати зумовлені цим способи перекладу;  активізація творчих 

здібностей перекладачів – початківців; отримання базового рівня знань з 

технік перекладу; попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі; 

розширення загального та перекладознавчого світогляду; розвиток навичок 

реферування з аркуша оригінального тексту і перекладу з англійської мови на 

українську і зворотного перекладу; розвиток вміння зробити огляд 

спеціальної літератури з теми. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

теоретичних засад перекладу, актуальних проблем сучасного 

перекладознавства; 

методики лінгвістичного та перекладацького аналізу тексту-оригіналу; 

типових лексико-граматичних особливостей перекладу; 

основних перекладацьких способів, прийомів та трансформацій; 



основних шляхів оволодіння фоновою інформацією та подолання 

культурного бар’єру в англо-українському перекладі; 

 

застосування знань і розумінь:  

використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу; 

проводити лексико-семантичний аналіз тексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

здійснювати перекладацький аналіз тексту; 

виконувати на професійному рівні усний і письмовий переклад 

автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного 

спрямування; 

проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його 

відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей зіставлюваних мов 

та жанрової специфіки тексту; 

орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування; 

застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних рівнях; 

здійснити редагування тексту перекладу, його прагматичну адаптацію; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Види та типи перекладу 

Тема 2. Лексико-семантичні трансформації в процесі перекладу 

Тема 3. Граматичні трансформації в процесі перекладу 

Тема 4. Стилістичні трансформації в процесі перекладу 

Тема 5. Перекладацький коментар 

Тема 6. Стилістичний аспект перекладу 

Тема 7. Методи та шляхи передачі власних імен в процесі перекладу 

Тема 8. Переклад одиниць інтернаціонального лексикону 

Тема 9. Особливості відтворення реалій 

Тема 10. Переклад ідіоматичних виразів 

Тема 11. Відтворення контекстуального значення артикля в перекладі 

Тема 12. Переклад безсполучникових іменникових словосполучень 

Тема 13. Переклад особових форм дієслова 

Тема 14. Відтворення значення інфінітива та інфінітивних констпукцій 

Тема 15. Переклад дієприкметника та дієприкметникових конструкцій 

Тема 16. Переклад герундія та герундіальних конструкцій 

Тема 17. Переклад модальних дієслів 

Тема 18. Переклад умовного способу дієслова 
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