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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Ця навчальна дисципліна є важливим компонентом загальнофілологічної 

підготовки майбутнього фахівця в галузі англійської філології і перекладу. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни “Історія перекладу” є ознайом-

лення студентів з основними етапами та напрямками розвитку перекладу − з ан-

тичних часів до сьогодення. 

 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- ознайомлення студентів з основними етапами історичного розвитку пере-

кладацької діяльності;  

- ознайомлення студентів з видатними перекладачами та теоретиками пере-

кладу різних епох; 

- формування у студентів бачення еволюції перекладу та перекладознавства 

як у цілісній перспективі, так і в певному історичному та культурному 

контексті;  

- формування у студентів розуміння витоків існуючих концепцій та прин-

ципів перекладу 

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  
- основні факти, поняття, чинники та тенденції процесу розвитку світової 

практики та теорії перекладу; 

- імена видатних перекладачів та теоретиків перекладу різних епох, їхні 

найважливіші праці, сутність їхнього внеску у практику та теорію перекладу; 

- основні концепції та принципи перекладу на різних історичних етапах;. 

Вміти: 
- охарактеризувати основні етапи розвитку перекладацької теорії і практи-

ки у світі; 

- диференціювати основні концепції та принципи перекладу, давати їхню 

характеристику у певному історичному та культурному контексті. 

 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принци-

пом і складається з одного класичного навчального модуля. Окремим, другим, 

модулем є курсова робота. яка виконується у шостому семестрі. 

 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№ 1 "Основні історичні етапи розвитку перекладу та перекладознавства" сту-

дент повинен: 

Знати:  

― основні факти, поняття, чинники та тенденції процесу розвитку світової 

практики та теорії перекладу; 
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― імена видатних перекладачів та теоретиків перекладу різних епох, їхні 

найважливіші праці, сутність їхнього внеску у практику та теорію перекла-

ду; 

― основні концепції та принципи перекладу на різних історичних етапах; 

Вміти: 
― охарактеризувати основні етапи розвитку перекладацької теорії і практи-

ки у світі; 

― диференціювати основні концепції та принципи перекладу, давати їхню 

характеристику у певному історичному та культурному контексті. 

1.5.2. У результаті виконання модуля № 2 «Курсова робота» студент повинен 

Знати:  
― теоретичне підґрунтя досліджуваної проблеми; 

― методи перекладознавчих досліджень; 

― вимоги до оформлення та написання курсової роботи; 

― імена видатних перекладачів та теоретиків перекладу різних епох, їхні 

найважливіші праці, сутність їхнього внеску у практику та теорію перек-

ладу; 

― основні концепції та принципи перекладу на різних історичних етапах; 

а також 

Вміти: 

― писати літературною українською мовою; 

― складати план та план-конспект курсової роботи; 

― застосовувати методи наукових досліджень; 

― працювати з науковою літературою, аналізувати підібраний матеріал, ло-

гічно викладати результати дослідження; 

― відповідно до вимог до написання курсових робіт оформляти та презенту-

вати результати проведеного дослідження та висновки.  

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні інших дисциплін 

професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  

 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 «Основні історичні етапи розвитку перекладу та пе-

рекладознавства». 

Тема 2.1.1. Перекладацька діяльність в античному світі.  

Школа перекладачів у давньому Єгипті. Переклади повелінь вавилонсь-

ких та асирійських царів мовами підкорених народів.  Двомовні шумерсько-

аккадські словники. Перекладачі на службі уряду та торговців у стародавньому 

Китаї. Переклади буддійських текстів. Статус перекладача у давній Індії. Розви-

ток драматургії та казкарства в Індії та перекладацька діяльність. Переклади ме-

дичних трактатів. Латинські переклади давньогрецьких поетичних та драматур-

гічних творів.  Становлення принципів літературного перекладу (Лівій Андро-

нік, Теренцій, Плавт). Переклади промов давньогрецьких ораторів Цицероном. 

Принципи перекладу Цицерона. Літературні імітації Горація. Розвиток перекла-

дацьких підходів Горація у вільному поводженні з оригінальним текстом Апу-

лея. Ставлення до перекладу як змагання з автором (Квінтілліан, Пліній Моло-

дший). Переклад як засіб удосконалення та збагачення рідної літературної мови. 

Перекладацька служба при імператорі Октавіані Августі. 

 

Тема 2.1.2. Історія перекладів Біблії.  

Александрійський переклад книг Старого Завіту давньогрецькою мовою у 

3-2 ст. до н.е. (Септуагінта). Грецький переклад Старого Завіту Симмаха Евіоні-

та (2-3 ст.). Готська Біблія Вульфіли (4 ст.). Латинський переклад Біблії Св. Іє-

роніма (Вульгата) (кінець 4-поч. 5 ст.). Диференціація Св. Ієронімом принципів 

перекладу Св. Письма та секулярної літератури. Псалтир Веспасіана (8 ст.). 

Глоса як метод тлумачення оригіналу. Церковнослов’янські переклади Біблії 

Кирила і Мефодія (9 ст.), митрополита Олексія (14 ст.). Перший переклад Біблії 

англійською мовою Джона Уікліфа (14 ст.). Німецький переклад Біблії Мартіна 

Лютера (16 ст.) – народна книга. Вплив перекладу Лютера на формування німе-

цької літературної мови. Англійський переклад Біблії Уільяма Тіндейла (16 ст.) 

та його вплив на англійську традицію біблійного перекладу. Велика Біблія Ген-

ріха VIII (16 ст.) – перша авторизована Біблія англійською мовою. Женевська 

Біблія 1560 р. Єпископська Біблія 1568 р. Авторизований переклад Біблії короля 

Якова (1611). Церковнослов’янська "Єлізаветинська" Біблія (1751). Синодаль-

ний російський переклад 19 ст. Перший переклад Святого Письма українською 

мовою Пилипа Морачевського (19 ст.). Повна україномовна Біблія П. Куліша, І. 

Нечуй-Левицького та І. Пулюя (кінець 19-поч. 20 ст.). Повний переклад Святого 

Письма українською мовою І. Огієнка (митрополита Іларіона) (20 ст.). 

Тема 2.1.3. Перекладацька діяльність у середньовічній Європі.  

Англія. Перекладацька діяльність короля Альфреда (9 ст.). Переклади ду-

ховної літератури абата Ельфріка (кінець 10-поч. 11 ст.). Ельфрік про відповіда-

льність перекладача Святого Письма. Переклад латинської граматики Ельфріка 

– перша латинська граматика рідною мовою у середньовічній Європі. Роджер 
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Бекон (1214-1294) про мистецтво перекладу. Переклади латинських наукових 

трактатів Джона Тревізи (1326-1412). "Діалог лорда і вченого про переклад" із 

перекладу "Поліхронікону". Переклади Джефрі Чосера (1343-1400).  

Франція. Переклади класичних праць при королі Карлі V Мудрому (1337-

1380). Наукові переклади Нікола Орезмського та його нотатки про перекладаць-

ку роботу. Поява нових термінів для позначення процесу перекладу. 

Перекладацька діяльність у середньовічній Італії. Переклади з арабської 

Костянтина Африканського (1020-1087). Переклад в юридичній практиці. Усві-

домлення теоретичних проблем, пов’язаних з перекладом. Данте Аліг'єрі (1265-

1321) про неможливість поетичного перекладу.  

Іспанія. Заснування толедської школи перекладачів у 12 ст. Переклади ан-

тичних праць з арабської мови латиною. Діяльність Герарда Кремонського 

(1114-1187). 

Тема 2.1.4. Перекладацька діяльність у Західній Європі в епоху Відро-

дження.  

Зростання перекладацької діяльності в епоху Відродження. Підвищення 

уваги до достовірного відтворення праць античності. Вплив розвитку націона-

льних мов на перекладацьку діяльність. 

Італія. Венеція як центр друкарства і перекладацької діяльності. Перекла-

ди праць античності з грецької і латинської мов на флорентійський говір тос-

канського діалекту. Переклади праць античних авторів з метою поширення нау-

кових знань. Перші переклади Архімеда та Евкліда італійською, виконані Нік-

коло Тартальєю (1499-1557).  Переклад трактату з сільського господарства Пал-

ладія, виконаний Пьєтро Маріно да Фоліньо. Повний переклад творів Платона 

латинською мовою, виконаний Марсіліо Фічіно (1433-1499). Придворні перек-

лади античної літератури. Правила для "доброго перекладача" Леонардо Бруні 

(1370/74-1444). Вплив рішень Тридентського собору (1545-1563) на друкарство і 

переклад наукових праць. Переклад записок іспанських і португальських манд-

рівників як новий жанр перекладної літератури (Джованні Баттіста Рамузіо). 

Переклади для театру венеціанця Лодовіко Дольче (1508-1568). Змагання у "ху-

дожності" перекладу за рахунок достовірності відтворення оригіналу, характер-

ної для раннього Відродження. Переклади "Енеїди" та "Дафніса і Хлої" Анніба-

ла Каро (1507-1566). Переклад "Анналів" Тацита флорентійським вченим Бер-

нардо Даванцатті (1529-1606). 

Франція. Етьєн Доле (1509-1546) та його трактат "Про те, як якісно перек-

ладати з однієї мови на іншу". П’ять принципів перекладу. Переклади Плутарха, 

Гомера, Цицерона французькою у 16 ст. Французькі переклади з сучасних євро-

пейських мов. Перекладацька діяльність Жака Аміо (1513-1593). Вплив його пе-

рекладів "Порівняльних життєписів" Плутарха та "Дафніса і Хлої" на розвиток 

французької мови. Переклади "Плеяди" як поєднання буквалізму та інновацій. 

Жоашен дю Белле (1522-1560) та його памфлет "Захист та прославлення фран-

цузької мови". Критика поетичного перекладу. "Досліди" Мішеля Монтеня 

(1533-1592) про ієрархію мов і переклад. 
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Німеччина. Переклади т. зв. "Віденської школи" (14-15 ст.). Орієнтація на 

текст-джерело та на читача як два основні підходи до перекладу. Буквалізм пе-

рекладів з латині Нікласа фон Віле (1410-1478) та його вплив на перекладачів. 

Змістові (інтерпретаційні) переклади Генріха Штейнхевеля (1412-1482). Перек-

лади комедій Плавта, виконані Альбрехтом фон Ейбом (1420-1475). Культуро-

логічна адаптація оригіналу та наближення його мови до народної. "Послання 

про переклад" (1530) Мартіна Лютера.  

Англія. Зліт перекладацької діяльності на початку правління Єлизавети І. 

Переклади давньогрецької літератури. Дискусії щодо адекватності рідної мови у 

якості цільової мови перекладу з класичних мов. Погляд на перекладацьку дія-

льність як засіб зміцнення англійської національної мови і культури. Переклади 

з сучасних європейських мов. Жінки-перекладачі: Мері Бассет, Анна Кук, коро-

лева Єлизавета, Мері Сідні, Маргарет Тайлер. Сер Томас Еліот (1490-1546), пе-

рекладач класичної літератури, автор латинсько-англійського словника (1538). 

Лексикографічна діяльність Джона Флоріо (1553-1625). Переклади Гомера 

Джорджем Чепменом (1559/60-1634). Його погляди на переклад поетичних тво-

рів. 

Тема 2.1.5. Перекладацька діяльність в епоху класицизму і Просвітництва 

(17-18 ст.).  

Англія. Поетичні переклади Джона Денхема (1615-1669). Його "новий 

шлях" перекладу поезії. Лібералізм поетичних перекладів Абрахама Каулі 

(1618-1667). Кетрін Філіпс (1632-1664) та її думки про переклад з приводу пере-

кладу "Смерті Помпея" Пьєра Корнеля. Переклади класичної поезії Джона 

Драйдена (1631-1700). Погляди Драйдена на особистість перекладача та прин-

ципи перекладу. Три види перекладу за Драйденом. Його рекомендації перекла-

дачам. Переклади Гомера, виконані Олександром Поупом (1688-1744). Семюель 

Джонсон (1709-1784) про переклад.  

Франція. Les belles infideles як реакція на "неперекладність" поезії. Семан-

тична, стилістична та жанрова адаптація класичних текстів згідно зі смаками 

сучасної читацької аудиторії. Трактат "Про переклад" (1661) Пьєра-Даніеля Юе. 

Переклад античних авторів подружжям Дасьє. Дискусія про принципи францу-

зького перекладу поем Гомера. Зменшення популярності перекладів з класичних 

мов у 18 ст. та зростання інтересу до західноєвропейських культур того часу. 

Німеччина. Мартін Опіц (1597-1639) про подвійну мету перекладу. Раціо-

нальні погляди на проблему перекладності. Різні думки Йоганна Крістофа Гот-

шеда (1700-1766) та Йоганна Якоба Брейтінгера (1701-1776) щодо припустимо-

сті внесення змін до оригіналу у процесі перекладу. 

Росія. Петро І та розвиток перекладацької діяльності в Росії. Створення 

"Російського Собранія" – першої професійної організації перекладачів. Діяль-

ність В.К. Тредіаковського (1703-1769), М.В. Ломоносова (1711-1765), О.П. Су-

марокова (1717-1777). 
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Тема 2.1.6. Перекладацька діяльність в Європі у другій половині 18-го ст. 

та в 19 ст.  

Вплив духу епохи Романтизму на принципи перекладу. 

Німеччина. Бачення німецькими романтиками перекладу як шляху, що 

з’єднує національну культуру в її західноєвропейському контексті зі світом. 

Концепція пріоритетності "духу" оригіналу Фрідріха Готліба Клопштока (1724-

1803) та Йоганна Готфріда Хердера (1744-1803). Думки Йоганна Вольфганга 

Гете (1749-1832) про переклад. Принципи перекладу Вільгельма Шлегеля (1767-

1845): об’єднання "об’єктивних" та "суб’єктивних" аспектів перекладу. Трактат 

Фрідріха Шлейєрмахера "Про різні методи перекладу" (1813). 

Англія. Прагнення до правдивого відтворення змісту та стилю оригіналу. 

Олександр Тайтлер та його "Есе про принципи перекладу" (1791). Образ перек-

ладача як рівноправного партнера автора оригіналу. Високі вимоги до письмен-

ницької майстерності перекладача. Едвард Фіцджеральд (1809-1883) та його пе-

реклад "Рубайят" Омара Хайяма. Ультра-буквалізм Роберта Браунінга (1812-

1889). Дискусія між Метью Арнольдом (1822-1888) та Френсісом Ньюменом 

(1805-1897) щодо перекладів Гомера англійською. Данте Гебріел Росетті (1828-

1882) про переклад поезії та "самозречення" перекладача.  

Росія. 19 століття − "золотий вік" російського перекладу. Практика віль-

ного поводження з оригінальним текстом. Перекладацька діяльність М.М. Ка-

рамзіна (1766-1826). Перекладацький геній В.А. Жуковського (1783-1852). Пе-

реклади Ч. Діккенса та У. Теккерея, виконані Ірінархом Введенським (1813-

1855). Вплив О.С. Пушкіна та М.Ю. Лермонтова на розвиток літературного пе-

рекладу в Росії. Формування погляду на якісний літературний переклад як не-

від’ємну частину національної літератури. 

Тема 2.1.7. Розвиток теорії і практики перекладу у 20 ст. і на початку 21 ст. 

Стаття про переклад, написана для енциклопедії "Британіка" Джеймсом 

Фіцморісом-Келлі (1857-1923). Перекладацьке новаторство Езри Паунда (1885-

1972) та його вплив на поетичні переклади у 20 ст. Англійські переклади росій-

ської класики, виконані Констанцією Гарнет (1861-1946). "Завдання переклада-

ча" Вальтера Беньяміна (1892-1940). "Про лінгвістичні аспекти перекладу" Ро-

мана Якобсона (1896-1982). Концепція літературного перекладу Їржі Левого 

(1926-1967) та його "Мистецтво перекладу". Розгляд сутності, видів та принци-

пів перекладу у книзі Теодора Севорі "Мистецтво перекладу" (1952). "Лінгвіс-

тична теорія перекладу" (1965) Джона Кетфорда. Перекладознавчі праці Юджи-

на А. Найди (1914-). Теорія динамічної еквівалентності. Внесок Пітера Ньюмар-

ка до теорії і практики перекладу. Перекладацька творчість Владіміра Набокова 

(1899-1977). Його стаття "Мистецтво перекладу". Погляди на переклад як засіб 

зв’язку між культурами та функціонування мов Джорджа Стейнера. Його моно-

графія "Після Вавилонської вежі " (1975). Джеймс Холмс (1924-1986), перекла-

дач і теоретик перекладу. Теорія перекладацького мистецтва Антуана Бермана 

(1942-1991). Погляди на сутність та принципи літературного перекладу Андре 

Лефевра (1945-1996). Інтегрувальна концепція Мері Снелл-Хорнбі. Лоренс Ве-
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нуті та "невидимість перекладача". Проблеми інтерпретації тексту у книзі Ум-

берто Еко "Досліди про переклад". Розвиток перекладознавства у Росії: Л.С. Ба-

рхударов (1923-1985), Я.І. Рецкер (1897-1984), О.Д. Швейцер (1923-2002), В.Н. 

Комісаров (1924-2005), В.Г. Гак (1924-2004), В.С. Віноградов (1925-2009). 

Ю.Г.Еткінд (1918-1999), Ю.Д. Левін (1920-2006). 

Тема 2.1.8. Історія перекладу в Україні.  

Перекладацька діяльність у Київській Русі та на українських землях в 

епоху середньовіччя. Києво-Могилянська академія та відродження перекла-

дацької діяльності. Вільний переклад "Енеїди" Іваном Котляревським (1769-

1838) – початок нової ери українського перекладу. Переклади світової класики 

Пантелеймона Куліша (1819-1897). Перекладознавча концепція Івана Франка 

(1856-1916). Леся Українка (1871-1913) – перекладач. Перекладацька діяльність 

на західноукраїнських землях в період царських репресій проти української мо-

ви і культури у 2-й пол. 19 ст. Поетичні переклади Павла Грабовського (1864-

1902), Михайла Старицького (1840-1904), Володимира Самійленка (1864-1925). 

Перекладацька діяльність Агатангела Кримського (1871-1942). Переклад в 

Україні у першій половині 20 ст. Діяльність Миколи Зерова (1890-1937). Перек-

лад в Україні після другої світової війни. Зростання вимог до достовірності та 

художнього рівня літературного перекладу. Становлення українського перекла-

дознавства. Максим Рильський (1895-1964) та розвиток теорії віршового перек-

ладу. Діяльність Бориса Тена (1897-1983), Миколи Лукаша (1919-1988) та ін. 

Внесок Григорія Кочура (1908-1994) у практику та теорію перекладу. Система-

тизація та теоретичний розвиток основних положень української школи перек-

ладознавства Віктором Коптіловим (1930-2009). Перетворення перекладознавс-

тва на міждисциплінарну галузь знань в останню чверть 20 ст. Видатні постаті в 

українському перекладознавстві сьогодення. 

 2.2. Модуль № 2 «Курсова робота». 
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі, від-

повідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студен-

том у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Історія перекладу».  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці майбутнього фахівця-

філолога.  
Виконання КР полягає у роботі з науковою літературою та першоджере-

лами з метою збору та аналізу теоретичного матеріалу з обраної теми, його сис-
тематизації та представленні результатів дослідження відповідно до вимог, за-
значених у методичних рекомендаціях з написання курсових робіт.  
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди переда-
но (підроз-

діл) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис отри-

мувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата вне-
сення змі-

ни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


