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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Художній переклад» 
складена на основі освітньо-професійної програми підготовки програми 
підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія».  
Предметом вивчення дисципліни є особливості та закономірності процесу 

письмового перекладу різножанрових текстів  
Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна теорія перекладу», «Стилістика 

сучасної української літературної мови», «Стилістика англійської і німецької 
мов», «Українська мова для перекладачів (редагування перекладу)». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Художній переклад» є 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних 

навичок письмового двостороннього перекладу текстів різних жанрів, 

формування здатності правильно користуватися різними підходами письмового 

перекладу з іноземної мови на українську та з української на іноземну; 

закріплення основ всебічної підготовки перекладача-філолога.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Художній переклад» 

є:  
Завданнями навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти системи певних загальнотеоретичних знань і конкретних 

закономірностей адекватного перекладу мовних одиниць від слова, сполучення, 

фразеологізмів, специфічних за структурною формою вільних словосполучень, 

різних типів речень і тексту; комплексний підхід до відтворення змістового 

значення і жанрово-стилістичних особливостей текстів та повідомлень.  
1.3. У здобувачів вищої освіти мають бути сформовані наступні 

компетентності:  
Знання:  

- теорія письмового перекладу як акт міжкультурної, міжмовної 
комунікації;  

- способи прагматичної адаптації тексту-оригіналу; 

- перекладацькі  трансформації,  обумовлені  заміною  відправної  точки 

тексту; 

- теорія перекладацьких трансформацій;  
- способи відтворення контекстуальних значень лексичних одиниць в 

текстах різних жанрів;  
- типи семантичних відповідностей; 

- фактор стилю в перекладознавчому процесі; 

- способи перекладу різних видів текстів. 

Вміння: 

- визначати текст у широкому і вузькому плані; 



- володіти сукупністю сучасних підходів до визначення тексту 
для ефективності перекладацької діяльності;  

- володіти технікою перекладацьких трансформацій;  
- інтерпретація різножанрових текстів при письмовому 

перекладі, враховуючи їх специфіку;  
- відбір мовних засобів із урахуванням структурних, семантичних і 

стилістичних особливостей текстів різних функціональних стилів і жанрів 
у мові оригіналу і мові перекладу;  

- використовувати семантичні й стилістичні особливості 
мовних одиниць при їх функціонуванні  

- користуватися автоматичними словниками, інтернет-ресурсами, 
комп’ютерними перекладацькими програмами та редагувати перекладені 
тексти.  

Способи мислення: словесно-логічне, теоретичне, продуктивне, 
репродуктивне, інтуїтивне, творче.  

Професійні,  світоглядні  і  громадянські  якості:  соціальна  активність,  
працьовитість, уміння приймати самостійні рішення, виявляти ініціативу, 
уміння домагатися результатів, бути наполегливим.  

Морально-етичні цінності: фундаментальні (базові, наближені до 
загальнолюдських); національні (цінності національної культури й мови); 

громадянські (цінності демократичного суспільства) – демократичні права й 

обов’язки, толерантність до інакомислячих, релігійна терпимість, повага до 

культурних і національних традицій інших народів, інформаційна культура та 

ін.; особисті (особистісні цінності) – повноцінна життєва самореалізація, 

освіченість, морально-вольові якості, здоров’я, життєві компетенції. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів 
ЄКТС.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Теми лекційних занять  

Тема 1. Переклад як акт міжкультурної та міжмовної комунікації. 

Мовленнєві жанри, їх визначення, їх взаємозв’язки з функціональними 

стилями, які вони презентують. 

Особливості та закономірності процесу письмового перекладу. 

Письмовий переклад як письмове джерело інформації. Загальноприйняті 

стандарти, норми граматики, стилістики та орфографії мови перекладу. 

Жанрово-стильова класифікація текстів. Визначення функціональної домінанти 

тексту. 
 

Тема 2. Характеристика офіційно-ділового стилю, його мовленнєві 

жанри, мовні та позамовні риси. 

Головні риси офіційно-ділового стилю: стійкість, стислість, стабільність, 

стандартизація, сувора регламентація тексту. Функції офіційно-ділового стилю. 

Мовленнєві жанри офіційно-ділового стилю: договір, заява, наказ, постанова, 



довіреність, оголошення, довідка, законодавчій акт. Загальні мовні та 

позамовні ознаки офіційно-ділового стилю. 
 

Тема 3. Характеристика публіцистичного стилю, його мовні та 

позамовні риси, жанрова палітра. 

Головні ознаки публіцистичного стилю. Функції публіцистичного стилю. 

Мовленнєві жанри публіцистичного стилю: виступ, нарис, публіцистична 

стаття, памфлет фейлетон, дискусія. Загальні мовні та позамовні ознаки 

публіцистичного стилю. Елементи жанрової структури публіцистичного стилю 

та її характеристики. 
 

Тема 4. Характеристика наукового стилю, його мовні та позамовні 

риси, жанри цього стилю. 

Головні ознаки та функції наукового стилю. Мовленнєві жанри наукового 

стилю: Монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник, 

лекція. Загальні мовні та позамовні ознаки наукового стилю. 
 

Тема 5. Характеристика художнього стилю, його мовні та позамовні 

риси, жанри цього стилю. 

Головні ознаки художнього стилю. Функції художнього стилю. 

Мовленнєві жанри художнього стилю: трагедія, комедія, драма, водевіль, 

роман, повість, поема. Загальні мовні та позамовні ознаки художнього стилю. 

Елементи жанрової структури художнього стилю та її характеристики. 
 

Теми практичних занять 

Тема 1. Адекватність і точність перекладу жанрів офіційно-ділового 

стилю. 

Визначення стилістичної диференціації. Вибір засобів і визначення рівня 

еквівалентності перекладу оригіналу. Чіткість передання зміст оригіналу 

(збереження граматичних форм, синтаксичних конструкцій і лексичного 

наповнення речень оригіналу). Семантичний переклад. Моноеквівалентний або 

вибірковий переклад. Дослівний переклад. Переклад мовних кліше. 

Особливості перекладу скорочень. 
 

Тема 2. Адекватність і точність перекладу жанрів публіцистичного 

стилю. 

Визначення раціональнологічної, емоційнориторичної структур у жанрі. 

Особливості перекладів термінів. Засоби для створення нового еквіваленту при 

перекладі: транскрипція, калькування, використання українського терміну. 

Труднощі перекладу різноманітних скорочень – усічень, буквених абревіатур. 

Прийоми перекладу: транслітерація, розгорнутий переклад абревіатури 

українською мовою і утворення української абревіатури. 
 

Тема 3. Адекватність і точність перекладу жанрів наукового стилю. 

Труднощі перекладу термінів, різного виду скорочень, національної 

варіативності термінів. Перекладацькі відповідники у випадку неологізмів. 



Класифікація і оцінка термінологічних засобів. Незмінна передача інформації, 

об’єктивність, логічність викладу. Домінанти перекладу наукового та 

технічного текстів: терміни, загальнонаукова лексика, складні слова з 

абстрактним значенням; переважне вираження процесу через іменник; 

формули, схеми; максимальна складність та різноманітність синтаксичність 

структур; формалізовані засоби вираження емоційності наукової дискусії. 

Розуміння тексту перекладачем. 
 

Тема 4. Адекватність і точність перекладу жанрів художнього стилю. 

Жанри літературного твору. Пошук функціональних відповідників у мові 

перекладу. Особливості жанрів художнього стилю та їх взаємодія: оригінальна 

образність мови, емоційна синтаксична організація висловлення, національне 

забарвлення  форми  та  змісту,  синтез  авторського  плану  оповідання  й  мови 

персонажів, використання елементів різних стилів мови, використання слів у 

похідних і контекстуальних значеннях Відображення емоційно-експресивної та 

естетичної цінності оригіналу. 

 

3. Рекомендована література 

Базова  

1. Арнольд И. В. Стилистика.Современный английский язык. / 

Арнольд И. В. – М.: Флинта: Наука,200 4. –384 с. 

2. Воробйова О. П.,Іноземцева І. О., Подолян І.Е.Інтерпретація тексту. / 

О. П. Воробйова – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004.– 80 с. 

3. Гуревич В. В. English Stylistics / В. В. Гуревич – Флинта, 2009 – 80 с. 

Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://www.litres.ru/valeriy-gurevich/english-

stylistics-stilistika-angliyskogo-yazyka/ 

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = 

Theory and Practice of Translation : Підручник / І. В Корунець ; За ред. 

Олександр Іванович Терех . – Вінниця : Нова книга, 2001. – 446 с. 

5. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник 

для вузів / В. А. Кухаренко – 2-е вид. –Вінниця. «Нова книга», 2000 – 160 с. 

6. Мороховский А. Н., Воробьева О.П.Стилистика английского языка. / 

А. Н. Мороховский – К.: Высшая школа, 1991. – 271 с. 

7. Скребнев Ю. М. Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., испр. / 

Скребнев Ю. М – М. : Астрель, 2003. – 221 с. 

 

Допоміжна  
1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста: 

Теория и практика: Учебник. Практикум: [По специальности «Филология»] Л. 

Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – 2-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2004. – 496 с. 

2. Гончарова Е. А. Лингвистические средства создания образа персонажа 

в художественном тексте. – Л.: ЛГПИ, 1983. – 138 с. 

3. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – 

Санкт Петербург: Союз, 2000. – 319с. 12. 

https://www.litres.ru/valeriy-gurevich/english-stylistics-stilistika-angliyskogo-yazyka/
https://www.litres.ru/valeriy-gurevich/english-stylistics-stilistika-angliyskogo-yazyka/
https://www.litres.ru/valeriy-gurevich/english-stylistics-stilistika-angliyskogo-yazyka/
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/13707/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/13707/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/97815/source:default


4. Казакова Т. А. Художественный перевод. Теория и практика / Т. А. 

Казакова. – М.: Инъязиздат, 2006. – 544 с. 

5. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. – Одесса: Латстар, 2002.  – 

288 с. 

6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – 

Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Словарь линво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.lingvo.ua/ru 

2. Словарь мультитран [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.multitran.ru 

http://www.lingvo.ua/ru
http://www.multitran.ru/

