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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
дисципліна фахового вибору 

 

Загальна кількість 

годин – 120 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

контактних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

2-й 2-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Вид контролю: 

Залік 

 

Навчальна дисципліна «Основи художнього перекладу» спрямований 

на ознайомлення із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх 

творів; з видами, жанрами і композиційною структурою художніх творів, 

принципами, методами і моделями перекладу різних текстових жанрів на всіх 

етапах здійснення перекладацької діяльності: від попереднього 

перекладацького аналізу тексту вихідної мови через перекладацькі 

трансформації та когнітивні процедури перекладу до редагування і 

експертизи перекладеного тексту цільової мови; виконання літературних 

перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів (прози та поезії). 

  



2. МАТРИЦЯ 

результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни 

«Основи художнього перекладу» 

 

Результати навчання 

1. Уміти оперувати фаховими категоріями та 

науковими поняттями предметної спеціальності, 

використовувати знання про мову як особливу знакову 

систему, застосовувати методи сучасних 

мовознавчих досліджень. 

2. розуміти суть і особливості художнього перекладу;  

3. самостійно досліджувати галузі типологіїї та 

художнього перекладу, набувати та удосконалювати 

необхідні знання та вміння шляхом опрацювання 

лекційного матеріалу та теоретичної літератури з тем 

курсу. 

4. самостійно аналізувати наукову, довідкову та 

методично-навчальну літературу. 

5. виявляти основні теоретичні моделі художнього 

перекладу у співвідношеннях лексичних та 

граматичних систем англійської та української мови.  

6. здатність ідентифікувати перекладацькі 

перетворення на різних мовних рівнях в залежності від 

жанру художнього тексту і вказати на специфіку 

об’єкта дослідження та існуюче різноманіття підходів 

до нього.  

7. компетентно перекласти тексти з англійської на 

українську та з української на англійську.  

Методи навчання 

Методи навчання: словесний 

метод (пояснення, обговорення); 

практичний метод (практичні 

заняття); наочний метод (метод 

ілюстрацій); робота з навчально-

методичною літературою 

(конспектування); відеометод у 

сполученні з новітніми 

інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, 

мультимедійні). 

Методи 

контролю 

Усне опитування, 

виконання вправ, 

виконання 

тестових завдань, 

підготовка 

презентацій, 

підготовка 

проєктів, 

написання 

рефератів, залік. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого 

зокрема усь

ого 

зокрема 

л п ла

б 

с.р. 

 

л п ла

б 

с.р. 

 

Тема 1. Теоретичні 

основи художнього 

перекладу. 1.Теорія 

художнього перекладу 

як навчальна дисципліна. 

2.Предмет, об’єкт, мета 

художнього перекладу. 

3.Історія літературно-

художнього перекладу з 

англійської на 

українську мову. 

14 2 2  10 12 1 1  10 

Тема 2. Основні техніки 

перекладу художнього 

тексту. 1.Загальна теорія 

художнього перекладу. 

2.Часткові теорії 

перекладу (аспектна, 

денотативна, 

трансформаційна, 

функціональної 

еквівалентності). 

3.Літературний переклад 

versus інтерпретативний 

переклад у художньому 

стилі. 

14 2 2  10 12 1 1  10 

Тема 3. Лексико-

граматичні проблеми 

художнього перекладу. 

1.Фразеологізми. 

2.Паремії. 4.Порівняння. 

5.Діалектизми. 

6. Власні назви. 

18 4 4  10 12 1 1  10 

Тема 4. Синтаксичні 

особливості художнього 

перекладу. 1.Порядок 

слів у реченні. Інверсія. 

2.Емоційно-експресивні 

конструкції. 

18 4 4  10 12 1 1  10 



3.Особливості перекладу 

англомовної дитячої 

художньої прози. 

Тема 5. Актуальні 

проблеми перекладу 

художнього тексту 

1.Проблема художнього 

стилю і стилістики 

тексту у 

перекладознавстві. 

2.Функції художнього 

твору через призму 

завдань перекладача. 

3.Урахування ідіостилю 

автора та особистості 

перекладача у 

перекладацькій 

діяльності. 4.Ідейна та 

образна структура 

художнього першотвору. 

14 2 2  10 12 1 1  10 

Тема 6. Способи 

перекладу, що 

застосовуються у 

перекладі художнього 

твору 1. Підрядковий, 

скоповий, реферативний, 

анотаційний переклад. 

2. Переклад- переспів, 

переклад-адаптація, 

транскрипція, 

транслітерація, 

калькування, пошук 

аналогій, пошук 

абсолютних та неповних 

еквівалентів, описовий 

переклад. 

3.Порівняльний аналіз 

тексту перекладу 

художнього тексту та 

його першотвору. 

14 2 2  10 12 1 1  10 

Тема 7. Рівні 

адекватності перекладу 

першотвору. 

1.Перекладацькі 

14 2 2  10 10 0 0  10 



трансформації, 

застосовувані до 

перекладу текстів 

художніх творів: 

граматичні 

перестановки, 

заміни(структурні/функц

іональні),генералізація 

змісту, диференціація 

змісту, звуження, 

розширення, 

доповнення, опущення, 

компенсація). 

Тема 8. Художній 

переклад стилістичних 

засобів і тропів 

1.Стилістичні прийоми 

та переклад: епітети, 

порівняння, метафори. 

2. Особливості 

перекладу панів(гри 

слів) 

14 2 2  10 10 0 0  38 

Усього годин 120 20 20  80 120 6 6  108 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1. Теоретичні основи художнього 

перекладу. 1.Теорія художнього перекладу як 

навчальна дисципліна. 2.Предмет, об’єкт, мета 

художнього перекладу. 3.Історія літературно-

художнього перекладу з англійської на 

українську мову. 

2 1 

2. Тема 2. Основні техніки перекладу художнього 

тексту. 1.Загальна теорія художнього 

перекладу. 2.Часткові теорії перекладу 

(аспектна, денотативна, трансформаційна, 

функціональної еквівалентності). 

3.Літературний переклад versus 

інтерпретативний переклад у художньому 

2 1 



стилі. 

3. Тема 3. Лексико-граматичні проблеми 

художнього перекладу. 1.Фразеологізми. 

2.Паремії. 4.Порівняння. 5.Діалектизми. 6. 

Власні назви. 

2 1 

4. Тема 4. Синтаксичні особливості художнього 

перекладу. 1.Порядок слів у реченні. Інверсія. 

2.Емоційно-експресивні конструкції. 

3.Особливості перекладу англомовної дитячої 

художньої прози. 

2 1 

5. Тема 5. Актуальні проблеми перекладу 

художнього тексту 1.Проблема художнього 

стилю і стилістики тексту у перекладознавстві. 

2.Функції художнього твору через призму 

завдань перекладача. 3.Урахування ідіостилю 

автора та особистості перекладача у 

перекладацькій діяльності. 4.Ідейна та образна 

структура художнього першотвору. 

4 1 

6. Тема 6. Способи перекладу, що 

застосовуються у перекладі художнього твору 

1. Підрядковий, скоповий, реферативний, 

анотаційний переклад.  

2. Переклад-переспів, переклад-адаптація, 

транскрипція, транслітерація, калькування, 

пошук аналогій, пошук абсолютних та 

неповних еквівалентів, описовий переклад. 

3.Порівняльний аналіз тексту перекладу 

художнього тексту та його першотвору. 

2 1 

7. Тема 7. Рівні адекватності перекладу 

першотвору. 1.Перекладацькі трансформації, 

застосовувані до перекладу текстів художніх 

творів: граматичні перестановки, 

заміни(структурні/функціональні),генералізація 

змісту, диференціація змісту, звуження, 

розширення, доповнення, опущення, 

компенсація). 

2 0 

8. Тема 8. Художній переклад стилістичних 

засобів і тропів 1. Стилістичні прийоми та 

переклад: епітети, порівняння, метафори.  

2 0 



2. Особливості перекладу панів(гри слів) 

Разом  20 6 

 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна  Заочна 

1. Тема 1. Теоретичні основи художнього 

перекладу1. Сутність художнього перекладу. 

2. Різниця між літературним, художнім та 

іншими видами перекладу  

2 1 

2. Тема 2. Основні техніки перекладу 

художнього тексту 

Проблемні завдання: 1. Визначити та 

охарактезувати основні техніки перекладу 

прози  

2. Основні принципи, якими послуговуються 

перекладачі прози  

2 1 

3. Тема 3. Лексико-граматичні проблеми 

художнього перекладу.  

1. Лексичні та граматичні трансформаціі.  

2. Доместикація, форенізація.  

4 1 

4. Тема 4. Синтаксичні особливості художнього 

перекладу.Проблемні завдання: 1. 

Використати лексичні трансформаціі при 

перекладі практичного завдання. 

2.Застосувати граматичні трансформаціі при 

перекладі наступно завдання.   

4 1 

5. Тема 5. Актуальні проблеми перекладу 

художнього тексту. Проблемні завдання: 1. 

Передайте лексичні, синтаксичні і стиістичні 

прийоми у перекладі. 2. Проблеми образності 

художнього твору  

2 1 

6. Тема 6. Способи перекладу, що 

застосовуються у перекладі художнього твору. 

Підготувати власний переклад та виконати 

завдання до нього: а. Ярмарок Суєти Вільям 

Мейкпіс Теккерей б. Великі Сподівання 

2 1 



Чарльз Діккенс в. Тяжкі Часи Чарльз Діккенз  

7. Тема 7. Рівні адекватності перекладу 

першотвору.  

Підготувати власний художній переклад та 

завдання до нього:  

а. Грозовий Перевал Емілі Бронте  

б. Джен Ейр Шарлота Бронте  

Підготувати власний художній переклад та 

завдання до нього:  

а. Жінка в Білому Вілкі Коллінз  

б. Портрет Доріана Грея  

2 0 

8. Тема 8 Художній переклад стилістичних 

засобів і тропів 

Підготувати власний художній переклад та 

завдання до нього:  

а. Сага про Форсайтів 1Джон Голсуорсі  

б. Сага про Форсайтів 2 Джон Голсуорсі  

2 0 

Разом  20 6 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1. Адекватність і еквівалентність перекладу 10 10 

2. Історичні віхи розвитку українського 

художнього перекладу. 

10 10 

3. Сучасні українські та світові майстра 

художнього перекладу 

10 10 

4. Культурологічні труднощі перекладу 10 10 

5. Мова і мовлення та перекладацькі труднощі в 

цьому питанні  

10 10 

6. Аргументування необхідності використання 

перекладацьких трансформацій, володіння 

навичками аналізувати стилістичний потенціал 

художнього твору. 

10 10 

7. Лексичні трансформації при перекладі 10 10 

8. Граматичні труднощі перекладу.    
 

10 38 

 Разом 80 108 

 

 

 



5. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 100 
– бальною шкалою 

За національною шкалою 

для екзаменів, звітів з 
практики, курсових 
робіт 

для заліків 

90 – 100 балів Відмінно зараховано 

 

 

89 – 75 балів Добре 

60 – 74 балів Задовільно 

26 – 59 балів Незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів Неприйнятно 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

 Поточний контроль (усні опитування, перевірка домашніх завдань, 

завдань самостійної роботи, тестові завдання), підсумковий контроль (залік). 

 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Ємельянова О. В., Мовчан Д. В., Баранова С. В. ХХІ століття – нова 

ера можливостей для студентів перекладачів. Проблеми освіти : 

збірник наукових праць. Вип. 89. 2018. С. 134–144  

2. Кобякова І. К. Механізми перекладу складних речень як 
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