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З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»

Тема 1.  Перекладознавство як наукова дисципліна

Переклад  –  одна  з  важливих  форм міжкультурних  взаємин.  Перекладознавство  як
наукова дисципліна. Значення перекладу для розвитку світової культури. Мета та завдання
перекладознавства.
Тема 2.  Історичні аспекти перекладознавства. Історія зарубіжного перекладу.

Переклад  у  стародавньому  світі.   Переклад  у  середні  віки.   Переклад  у  добу
Відродження. Переклад у добу класицизму, романтизму та постромантизму. Переклад у ХХ
столітті. Життєвий та творчий шлях Лівія Андроніка, Святого Блаж. Ієроніма Стридонського
(Софроніка), Е. Долє, Ф. Шлеєрмахера та їхній внесок до теорії та практики перекладу.
Тема 3. Історія вітчизняного перекладу.

Переклад  на  теренах  Київської  Русі.   Переклад  у  Російській  імперії.  Зародження
перекладацької думки на Україні. Переклад на Україні у ХІХ столітті. Переклад на Україні у
ХХ - ХХІ столітті.
Тема 4. Принципи типології перекладу.

Типологізація   перекладів   за   :   співвідношенням   типів   мови  перекладу  і  мови
оригіналу; характером субєкта  перекладацької  діяльності і  його відношенням до  автора
тексту,  що  перекладається;  типом  перекладацької  сегментації  і  способом  переробки
перекладацького  матеріалу;  формою  презентації   тексту  перекладу  і  тексту  оригіналу;
характером  відповідності  тексту  перекладу  тексту  оригіналу;  жанрово  -  стилістичними
особливостями  і  жанровою  приналежністю  перекладного  матеріалу;  повнотою  і  типом
передачі  смислового  змісту  оригіналу;  основними  функціями;  первинністю  тексту  -
оригіналу; типом адекватності.
Тема 5. Жанрово-стилістична класифікація перекладів.

Поняття  функціонального  стилю.  Різновиди  перекладу  залежно  від  жанру
перекладеного тексту. Семантичний об'єм поняття  «художність», специфіка цього поняття для
кожного функціонального стилю. Класифікація текстів щодо їх перекладацьких особливостей.

Тема.6. Види усного перекладу. Типологія усного послідовного перекладу. 
Спільні  та  відмінні  риси  усного  та  письмового  перекладу.  Послідовний  переклад.

Кіно- та відео переклад. Реферативний переклад. Переклад слайдів.  Синхронний переклад.
Абзацно-фразовий  переклад  (АФП).  Неофіційний  двосторонній  переклад  без  запису.
Офіційний двосторонній переклад без запису. Двосторонній переклад (під запис). Переклад
монологічного мовлення під запис. Переклад з аркушу. 
Тема 7. Перекладацькі трансформації. Лексичні трансформації при перекладі.

Проблема  виокремлення  перекладацьких  трансформацій  у  перекладознавстві.
Визначення  перекладацької  трансформації.  Причини  використання  перекладацьких



трансформацій.  Проблеми  класифікації  перекладацьких  трансформацій.   Лексичні
трансформації.
Тема 8. Граматичні трансформації при перекладі.

Граматичні трансформації.  Комплексні  лексико-граматичні трансформації.  Помилки
через недотримання міри перекладацьких трансформацій. 
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