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PREFACE 
 

Навчальний посібник ‘A Course in English-Ukrainian and Ukrainian-

English Translation’ призначений для студентів освітнього ступеня «Магістр» 

за спеціальністю «035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно)». Створено його з метою підвищення якості навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців із зазначеної спеціальності. 

Підручники з перекладознавства, що використовуються у навчальному 

процесі (див. [11; 15; 16]) не покривають усіх тем програми, подають 

застарілу інформацію, інколи – написані не англійською мовою, а також не 

містять достатньо вправ з усіх розділів. Все це підтверджує нагальну потребу 

у створенні ґрунтовного, базового посібника для навчальної дисципліни 

«Теорія і практика перекладу». 

Підготовка перекладачів передбачає формування та розвиток 

перекладацької компетенції. Сформованість ключових складових фахової 

компетенції перекладача – запорука якісно зроблених усних і письмових 

перекладів, що є невід’ємною частиною успішних міжнародних контактів, 

розвитку співробітництва у різних галузях. 

Навчальний посібник ‘A Course in English-Ukrainian and Ukrainian-

English Translation’ сприятиме систематизації знань про лексичні, граматичні 

трансформації, переклад текстів різних жанрів, правила політичної 

коректності у перекладі тощо, частина з яких висвітлюється і на аудиторних 

заняттях, а решта – відводиться лише на самостійне опрацювання. Крім того, 

запропоноване видання дозволить сформувати та розвинути основні 

перекладацькі уміння. 

Модель формування основних умінь майбутнього перекладача з 

англійської на українську та з української на англійську мову включає 

теоретичне опрацювання поданих нижче тем, а також вправляння із 

зазначених практичних аспектів перекладознавства. 

 
 


