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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Двосторонній 
письмовий переклад різножанрових текстів» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки СВО «Бакалавр» спеціальності «Філологія».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості та 

закономірності процесу письмового перекладу різножанрових текстів.  
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Двосторонній письмовий 

переклад різножанрових текстів» – вибіркова дисципліна циклу професійної 

підготовки, тісно пов’язана з дисциплінами: «Загальна теорія перекладу», 

«Стилістика англійської і німецької мов», «Стилістика сучасної української 

літературної мови», «Українська мова для перекладачів (редагування 

перекладу)». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти основ 

перекладу художнього тексту та навичок виконання літературного адекватного 

перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів 

першотвору.  
1.2. Основними завданнями вивчення 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. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 

освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

знання:  
– основні принципи передачі в перекладі лексико-граматичних та 

стилістичних особливостей різножанрових текстів; 

–  базові поняття та категорії лінгвістики тексту;  
– перекладацькі трансформації, що застосовуються при перекладі 

різножанрових текстів; 

вміння:  
– використовувати у перекладі засвоєні прийоми, способи 

трансформацій; передавати в перекладі стиль оригіналу, зробити лінгвістичний 

та перекладацький аналіз тексту; 



– застосувати доречні семантичні трансформації при перекладі для 
збереження змісту тексту оригіналу.  

Типи 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: відповідальність, повага до співрозмовників, 
опонентів по спілкуванню, толерантність, тісно пов’язані із самоповагою 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів 
ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

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. 
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