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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Дисципліна “Теорія і практика перекладу з першої іноземної мови 

(галузевого спрямування)” серед профілюючих дисциплін навчального плану 
вищих навчальних закладів України посідає надзвичайно важливе місце, 
оскільки через систему лекційних, семінарських і практичних занять має 
забезпечити знання, які дають змогу студентам користуватися мовою як 
засобом спілкування у тому готовому вигляді, в якому вона входить у схему 
особистісних і соціальних стосунків. Переклад відіграє велику роль в усіх 
сферах життя. У найзагальнішому плані переклад можна визначити як 
збереження змісту повідомлення при зміні його мовної форми. Об’єктом науки 
про переклад є не тільки комунікація із використанням двох мов, а й 
коригуюча діяльність джерела, перекладу та одержувача. 

Мета викладання дисципліни “Теорія і практика перекладу першої 
іноземної мови галузевого спрямування”: 

• розкрити загальні питання теорії перекладу; 
• ознайомити студентів з основними моделями та закономірностями 

процесу перекладу; 
• забезпечити глибоке засвоєння видів і типів перекладу та їх 

використання для правильного (адекватного) відтворення значень 
комунікативних одиниць мовою перекладу (МП); 

• навчити студентів розрізняти жанрово-стилістичні особливості (ознаки) 
різних типів тексту; 

• навчити студентів розрізняти і використовувати різні види 
трансформацій, що застосовуються при перекладі прозових і поетичних творів 
(текстів); 

• розглянути специфіку перекладу окремих розрядів лексики та 
сполучуваність слів у процесі перекладу; 

• ознайомити студентів з поглядами найвидатніших перекладознавців на 
термін “переклад”; 

• загострити увагу студентів на термінологічній ущербності термінів 
“адекватний переклад”, “еквівалентний переклад” та ін.; 

• ознайомити з терміносистемами економічної лексики, суспільно-
політичної лексики тощо; 

• показати багатство виражальних засобів української мови. 
У процесі здійснення перекладу дуже важливо попередити помилки, що 

виникають через схожі, а насправді відмінні явища в межах кожного аспекту 
іноземної та рідної мов. Отже, вивчення курсу 

“Теорія і практика перекладу” покликане запобігти інтерференції 
української мови на іноземну та навпаки. 

Вивчення дисципліни теорії і практики перекладу ґрунтується на 
знаннях, здобутих студентами з теоретичних курсів “Вступ до 
перекладознавства”, “Порівняльна граматика”, “Порівняльна лексикологія”. 

Завдання дисципліни: 
• сприяти усвідомленню відмінності в підходах до перекладу в різні 

історичні періоди розвитку перекладознавства в європейських країнах; 
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• сприяти усвідомленню відмінності у підходах до перекладу різних 
типів тексту, зокрема віршових (поетичних) і прозових творів (текстів); 

• сформувати первинні навички підходу до перекладу різних жанрових 
різновидів тексту; 

• ознайомити із історією перекладу й еволюцією принципу перекладу 
світських текстів (Горацій, Апулей); 

• ознайомити з сучасними теоріями правильного (адекватного) 
перекладу, розробленими західними і вітчизняними перекладознавцями; 

• навчити студентів користуватися двомовними, тлумачними, 
фразеологічними словниками й тезаурусами; 

• перекладати самостійно газетні суспільно-політичні, інші галузеві й 
художні тексти з іноземної мова на українську та навпаки; 

• навчити робити реферативний, анотаційний, підрядковий і 
літературний переклад текстів посильних труднощів. 

Завданням лекцій є ознайомлення студентів із загальнотеоретичними й 
методологічними питаннями перекладу, засобами правильного (адекватного) 
перекладу різних мовних одиниць і явищ з англійської мови на українську і 
почасти з української на англійську, лексико-граматичними, семантичними, а 
також стильовими аспектами перекладу. 

Мета семінарських занять — поглибити розуміння студентами основних 
проблем дисципліни, перевірити рівень опанування матеріалу лекцій та 
рекомендованої літератури, сформувати навички спостереження за мовним 
матеріалом, навчити робити самостійні висновки, сприяти вмінню студентів 
розпізнавати та пояснювати основні мовні явища на практичному матеріалі. 

Мета практичних занять — сформувати у студентів навички опанування 
лінгвоетнокультурними засобами усної та письмової мовленнєвої 
комунікативної компетенції та ії адекватного двостороннього перекладу. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
вивчення дисципліни 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 
З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (галузевого спрямування)» 

 
№ п/п Назва теми 
Змістовний модуль № 1. Лексикологічний аспект перекладу 
1 Теоретичні і методологічні аспекти перекладу. Види 

перекладу.Лексикологічний аспект перекладу 
2 Переклад власних імен. Переклад географічних назв, назв корпорацій 

та організацій 
3 Переклад інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів 
Змістовний модуль № 2. Особливості перекладу культурних реалій та 
національно-специфічної лексики 
4 Переклад фразеологічних та ідеоматичних виразів 
5 Переклад національно-специфічної лексики 
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6 Переклад різних типів культурних реалій 
Змістовний модуль № 3. Особливості застосування трансформації 
генералізації та конкретизації при перекладі 
7 Трансформація генералізації. Переклад речень з дієсловами to be, to 

have, to say. Переклад фразових дієслів з компонентами to have та to be 
8 Трансформація конкретизації. Переклад речень з лексичними 

одиницями entity, thing, affair, unit 
9 Переклад речень з модальними дієсловами must, haveto, should, may, 

might, could, will, would, need, oughtto 
Змістовний модуль №4. Особливості перекладу герундіальних та 
інфінітивних конструкцій 
10 Переклад інфінітивних конструкцій 
11 Переклад конструкцій з Participle 
12 Переклад герундіальних конструкцій. Особливості перекладу 

герундіальних конструкцій 
Змістовний модуль №5. Особливості перекладу економічних текстів 
13 Особливості перекладу текстів загальноекономічної тематики 
14 Особливості перекладу текстів банківської тематики 
15 Особливості перекладу текстів біржової тематики. 

Лінгвопрагматичний аспект перекладу. Стилістичні проблеми 
перекладу 

Змістовний модуль №6. Лінгвопрагматичний аспект перекладу. 
Прагматичні проблеми перекладу 
16 Лінгвопрагматичний аспект перекладу. Прагматичні проблеми 

перекладу 
17 Переклад розмовних і діалектичних виразів та лексичних одиниць. 

Переклад прагматичних ідіом 
18 Проблема ввічливості та політичної коректності при перекладі 
Змістовний модуль №7. Особливості перекладу суспільно-політичних 
текстів 
19 Особливості перекладу текстів загальної суспільно-політичної 

тематики 
20 Особливості перекладу текстів з проблем здоров’я та охорони 

навколишнього середовища 
21 Особливості перекладу текстів з проблем дипломатії та міжнародних 

відносин 
Змістовний модуль №8. Лексико-граматичні проблеми перекладу з 
української мови на англійську. Граматичні трансформації при перекладі. 
Лексичні трансформації 
22 Застосування трансформацій вербалізації, номіналізації та векторної 

трансформації при перекладі 
23 Компресія при перекладі. Заміна речення на зворот. Вилучення 

елементів речення 
24 Декомпресія при перекладі. Заміна словосполучення підрядним 
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реченням 
Змістовний модуль №9. Особливості перекладу текстів з тематики 
мистецтва 
25 Особливості перекладу текстів театральної тематики 
26 Особливості перекладу текстів кінематографічної тематики 
27 Особливості перекладу текстів з тематики живопису, скульптури тощо 
 

 

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ПЕРШОЇ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ГАЛУЗЕВОГО СПРЯМУВАННЯ)” 

 
Змістовий модуль №1. Лексикологічний аспект перекладу 
 
Тема 1. Теоретичні і методологічні аспекти перекладу. Види перекладу. 

Лексикологічний аспект перекладу 
1. Базові поняття лексикологічного аспекту перекладу . 
2. Види перекладу. 
3. Принципи адекватності перекладу 

Література [5–7; 10; 17; 18; 22] 
 

Тема 2. Переклад власних імен. Переклад географічних назв, назв 
корпорацій та організацій 

1. Особливості перекладу власних імен. 
2. Особливості перекладу географічних назв. 
3. Способи перекладу назв корпорацій та організацій. 

Література [1; 5–7; 10; 23] 
 

Тема 3. Переклад інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів 
1. Поняття “інтернаціоналізми” та “псевдоінтернаціоналізми”. 
2. Особливості перекладу інтернаціоналізмів. 
3. Особливості перекладу псевдоінтернаціоналізмів. 

Література [1; 5–7; 10–12; 14; 17; 22] 
 

Змістовий модуль №2. Особливості перекладу культурних реалій та 
національно-специфічної лексики 

 
Тема 4. Переклад фразеологічних та ідеоматичних виразів 
1. Види фразеологізмів та ідіоматичних виразів 
2. Способи перекладу фразеологічних виразів. 
3. Способи перекладу ідіоматичних виразів. 

Література [4–8; 10–12; 14] 
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Тема 5. Переклад національно-специфічної лексики 
1. Визначення поняття “національно-специфічна лексика”. 
2. Окреслення лексико-семантичного поля даного поняття. 
3. Способи перекладу національно-специфічної лексики. 

Література [1; 2; 8; 15] 
 
 

Тема 6. Переклад різних типів культурних реалій 
1. Визначення поняття “культурна реалія”. 
2. Класифікація культурних реалій. 
3. Способи перекладу культурних реалій. 

Література [5–8; 12; 14; 17; 22] 
 

Змістовий модуль №3. Особливості застосування трансформації 
генералізації та конкретизації при перекладі 

 
Тема 7. Трансформація генералізації. Переклад речень з дієсловами to be 

, to have, to say. Переклад фразових дієслів з компонентами to have та to be 
1. Трансформація генералізації. 
2. Переклад речень з дієсловами to be, to have, to say. 
3. Переклад фразових дієслів з компонентами to have та to be 

Література [8; 13; 17] 
 

Тема 8. Трансформація конкретизації. Переклад речень з лексичними 
одиницями entity, thing, affair, unit 

1. Трансформація конкретизації. 
2. Переклад речень з лексичними одиницями entity, thing, affair, unit. 
3. Взаємозв’язок екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації в тексті 

і його врахування при перекладі. 
Література [1–3; 5; 6; 8–10; 13; 22] 

 
Тема 9. Переклад речень з модальними дієсловами must, have to, should, 

may, might, could, will, would, need, ought to 
1. Особливості перекладу речень із простими та складними 

конструкціями з модальними дієсловами must, havet o, should. 
2. Особливості перекладу речень із простими та складними 

конструкціями з модальними дієсловами could, will, would. 
3. Особливості перекладу речень із простими та складними 

конструкціями з модальними дієсловами need, ought to. 
Література [4; 7–9; 11; 14; 16; 21; 22] 

 
Змістовий модуль №4. Особливості перекладу герундіальних 
та інфінітивних конструкцій 
 
Тема 10. Переклад інфінітивних конструкцій 
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1. Переклад інфінітива . 
2. Переклад інфінітивної конструкції The Objective with the Infinitive. 
3. Переклад інфінітивної конструкції The Subjective with the Infinitive. 

Література [3–8; 10; 17; 22] 
 

Тема 11. Переклад конструкцій з Participle 
1. Способи перекладу Participle 1 та Participle 2. 
2. Переклад конструкції The Objective with the Participle. 
3. Переклад конструкції The Subjective with the Participle. 
4. Переклад конструкції The Nominative Absolute Participial Construction. 

Література [3–8; 10; 12–14; 17; 19; 20; 22; 23] 
 

Тема 12. Переклад герундіальних конструкцій. Особливості перекладу 
герундіальних конструкцій 

1. Переклад герундія. 
2. Переклад герундіальних конструкцій. 
3. Особливості перекладу герундіальних конструкцій з української мови. 

Література [5; 6; 12; 17; 22] 
 

Змістовий модуль №5. Особливості перекладу економічних текстів 
 
Тема 13. Особливості перекладу текстів загальноекономічної тематики 
1. Термінологічна система текстів загальноекономічної тематики. 
2. Особливості перекладу найбільш частотних конструкцій текстів такої 

тематики. 
3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів 

загальноекономічної тематики. 
4. Застосування трансформацій в процесі перекладу. 

Література [1; 4–8; 10; 12; 17; 22] 
 

Тема 14. Особливості перекладу текстів банківської тематики 
1. Термінологічна система текстів банківської тематики. 
2. Особливості перекладу найбільш частотних конструкцій текстів такої 

тематики. 
3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів банківської 

тематики. 
4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 

Література [5; 6; 8; 10; 13; 17; 22] 
 

Тема 15. Особливості перекладу текстів баржової тематики. 
Лінгвопрагматичний аспект перекладу. Стилістичні проблеми перекладу 

1. Термінологічна система текстів біржової тематики. 
2. Особливості перекладу найбільш частотних конструкцій текстів такої 

тематики. 
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3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів біржової 
тематики. 

4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
Література [1–3; 5; 6; 8; 13] 

 
Змістовий модуль №6. Лінгвопрагматичний аспект перекладу. 

Прагматичні проблеми перекладу 
 
Тема 16.Лінгвопрагматичний аспект перекладу. Прагматичні проблеми 

перекладу 
1. Передавання метафори і метонімії при перекладі. 
2. Передавання непрямих мовленнєвих актів у перекладі. 
3. Вживання іншомовних слів у перекладі. 
4. Прагматична адаптація тексту перекладу. 
5. Застосування мейозису у перекладі. 
6. Переклад написів та оголошень . 
7. Застосування емоційно-підсилювального do у перекладі. 

Література [8; 10; 13; 14] 
 

Тема 17. Переклад розмовних і діалектичних виразів та лексичних 
одиниць. Переклад прагматичних ідіом 

1. Переклад прагматичних ідіом. 
2. Прагматична адаптація тексту перекладу. 
3. Переклад розмовних виразів. 
4. Переклад діалектичних виразів. 
5. Особливості вживання цифр і конвертація одиниць вимірювання в 

англійському перекладі. 
Література [1–4; 6; 8; 10–15] 

 
Тема 18. Проблема ввічливості та політичної коректності при перекладі 
1. Визначення поняття “політична коректність”. 
2. Адаптація речення у перекладі з огляду на звичайну ввічливість. 
3. Політично коректні позначення інвалідів та хворих, при позначенні 

статей осіб, осіб похилого віку, людей певних етнічних груп. 
Література [1–4; 6; 8; 10–15] 

 
Змістовий модуль №7. Особливості перекладусуспільно-політичних 

текстів 
 
Тема 19. Особливості перекладу текстів загальної суспільно- політичної 

тематики 
1. Термінологічна система текстів суспільно-політичної тематики. 
2. Особливості перекладу найбільш частотних конструкцій текстів такої 

тематики. 
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3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів суспільно-
політичної тематики. 

4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних текстів. 

Література [1; 4; 6–8; 10; 14; 17; 21] 
 

Тема 20. Особливості перекладу текстів з проблем здоров’я та охорони 
навколишнього середовища 

1. Термінологічна система текстів з проблем здоров’я та навколишнього 
середовища. 

2. Особливості перекладу найбільш частотних конструкцій текстів такої 
тематики. 

3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів такої 
тематики. 

4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу текстів такого типу. 

Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22] 
 

Тема 21. Особливості перекладу текстів з проблем дипломатії та 
міжнародних відносин 

1. Термінологічна система текстів з проблем дипломатії та міжнародних 
відносин. 

2. Особливості перекладу конструкцій текстів такої тематики. 
3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів такої 

тематики, що зустрічаються найчастіше. 
4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу текстів такого типу. 

Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22] 
 

Змістовий модуль №8. Лексико-граматичні проблеми перекладу з 
української мови наанглійську. Граматичні трансформації при перекладі. 
Лексичні трансформації 

 
Тема 22. Застосування трансформацій вербалізації, номіналізації та 

векторної трансформації при перекладі 
1. Особливості використання трансформації вербалізації. 
2. Особливості використання трансформації номіналізації. 
3. Особливості використання векторної трансформації. 

Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22] 
 

Тема 23. Компресія при перекладі. Заміна речення на зворот. Вилучення 
елементів речення 

1. Визначення поняття “компресія”. 
2. Заміна речення на зворот . 
3. Вилучення елементів речення. 
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4. Заміна підрядного речення дієприкметниковим зворотом. 
Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22] 

 
Тема 24. Декомпресія при перекладі. Заміна словосполучення підрядним 

реченням 
1. Визначення поняття “декомпресія”. 
2. Заміна звороту реченням. 
3. Додавання елементів речення. 
4. Додавання присвійних займенників. 
5. Додавання частини присудка. 

Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22] 
 

Змістовий модуль №9. Особливості перекладу текстів з тематики 
мистецтва 

 
 
 
Тема 25. Особливості перекладу текстів театральної тематики 
1. Термінологічна система текстів театральної тематики. 
2. Особливості перекладу конструкцій текстів такої тематики, що 

зустрічаються найчастіше. 
3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів такої 

тематики. 
4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу текстів театральної 

тематики. 
Література [1; 4; 6–8; 10; 14; 17; 21] 

 
Тема 26. Особливості перекладу текстів кінематографічної тематики 
1. Термінологічна система текстів кінематографічної тематики. 
2. Особливості перекладу конструкцій текстів такої тематики, що 

зустрічаються найчастіше. 
3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів такої 

тематики. 
4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу текстів 

кінематографічної тематики. 
Література [1; 4; 6–8; 10; 14; 17; 21] 

 
Тема 27. Особливості перекладу текстів з тематики живопису, 

скульптури тощо 
1. Термінологічна система текстів з тематики живопису, скульптури 

тощо. 
2. Особливості перекладу конструкцій текстів такої тематики, що 

зустрічаються найчастіше. 
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3. Стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів такої 
тематики. 

4. Застосування трансформацій у процесі перекладу. 
5. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу текстів з тематики 

живопису, скульптури тощо. 
Література [1; 4; 6–8; 10; 14; 17; 21] 

 
ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни 
«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ (ГАЛУЗЕВОГО СПРЯМУВАННЯ)» 
 

Вагомим компонентом фундаментальної підготовки студентів є активне 
запровадження в систему академічної освіти самостійної підготовки студентів, 
зокрема використання методичних рекомендації при написанні рефератів. 

Самостійна робота передбачає: 
• попередню підготовку до практичних занять; 
• розв’язання ситуаційних завдань, виконання тестів і вправ у 

позааудиторний час; 
• самостійне вивчення окремих питань тем курсу; 
• підготовку до обговорення окремих питань теоретичного курсу; 
• огляд рекомендованої літератури англійською мовою; 
• підготовку доповідей та рефератів англійською мовою. 
 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
з дисципліни 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ (ГАЛУЗЕВОГО СПРЯМУВАННЯ)» 

 
Поточний контроль має індивідуальний характер і проходить у формі 

співбесіди або дискусії, а також індивідуальних і фронтальних опитувань. 
Важливе значення має аналіз знань і навичок студентів, що здійснюється 

після поточного, рубіжного та підсумкового контролю. Співвідношення 
показників цих видів контролю дає змогу скоригувати методи і форми 
навчальної роботи, вжити відповідних заходів щодо оптимізації навчального 
процесу. 

Поточний контроль знань проводиться щомісяця шляхом тестування за 
вивченим темами курсу, підсумковий — наприкінці семестру за умови 
позитивних оцінок поточного контролю шляхом проведення письмового 
іспиту. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 
1. Базові поняття лінгвістичної науки: “знак”, “концепт”,“денотат”. 
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2. Відмінність між денотативним і конотативним значеннями мовного 
знаку. 

3. Принципи адекватності перекладу. 
4. Парадигматичні і синтагматичні відношення. 
5. Синтаксична і семантична валентності. 
6. Переклад як специфічний процес кодування і декодування. 
7. Поняття про комунікацію та її компоненти. 
8. Шляхи здійснення комунікативного акту. 
9. Відмінність між білінгвальним комунікативним актом іперекладом. 
10. Переклад як наука. Адекватність терміна “інтерпретація”. 
11. Мета і завдання перекладознавства. Значення науки серед інших 

перекладацьких дисциплін. 
12. Переклад у методиці викладання іноземних мов. 
13. Проблема перекладності. 
14. Варіантність перекладу і перекладність. 
15. Теорія перекладу і контрастивне (порівняльне) вивчення мов. 
16. Трансформаційна, денотативна, комунікативна теорії перекладу. 
17. Етапи і фактори перекладацького процесу. 
18. Переклад і двомовність. Контекст оригіналу і контекстперекладу. 
19. Денотативний, конотативний та дискурсивно-прагматичний аспекти 

перекладу. 
20. Зміст як інваріант перекладу. 
21. Поняття функціональної інформації (домінанти) тексту іїї 

відображення в перекладі. 
22. Шляхи передавання перекладу. 
23. Види перекладу. 
24. Історія виникнення європейського і українського перекладознавства. 
25. Поняття “еквівалент” і “одиниця перекладу”. 
26. Мовленнєвий акт як одиниця перекладу. 
27. Повна і неповна еквівалентність у перекладі. 
28. Типи еквівалентності. 
29. Методи і шляхи передавання власних і географічних назв. 
30. Передавання назв компаній, корпорацій, фірм у перекладі. 
31. Шляхи передавання лексичного значення в інтернаціональній 

лексиці. 
32. Шляхи передавання значення національної лексики. 
33. Переклад ідіоматичних, фразеологічних та усталених виразів. 
34. Граматичні трансформації при перекладі: перестановки,заміни членів 

речення та частин мови, додавання та вилучення слів. 
35. Комплексні граматичні трансформації. 
36. Структурна обумовленість граматичних трансформацій. 
37. Взаємозалежність синтаксичних і лексико-семантичнихперетворень 

при перекладі вислову. 
38. Конверсивні перетворення. 
39. Суб’єктно-об’єктна трансформація в перекладі. 
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40. Адекватність і способи перекладу означеного й неозначеного 
артикля. 

41. Реалізація контекстуального значення означеного артикля. 
42. Переклад асиндетичних іменникових словосполучень. 
43. Переклад дієслівних конструкцій, комплексів. 
44. Шляхи і прийоми перекладу інфінітивних конструкцій ікомплексів. 
45. Переклад віддієслівних предикативних комплексів. 
46. Прийоми перекладу різних типів дієприкметникових конструкцій і 

комплексів. 
47. Засоби перекладу герундіальних конструкцій і комплексів. 
48. Прийоми вираження категорії модальності у перекладі. 
49. Лексико-граматичне вираження модальності через модальні дієслова. 
50. Еквівалентність перекладу модальних дієслів в англійськійі 

українській мовах. 
51. Шляхи вираження і значення обстативної модальності. 
52. Перетворення ускладненого речення у складне та низкупростих 

речень. 
53. Трансформація складного речення у просте або низкупростих речень. 
54. Заміна підрядності сурядністю та навпаки. 
55. Об’єднання простих речень у складне. 
56. Способи підкреслення змістового центру (реми) висловуу рідній та 

іноземній мовах. 
57. Шляхи подолання інверсії в реченні при перекладі. 
58. Комунікативне членування тексту і його відображення вперекладі. 
59. Трансформація в процесі перекладу. 
60. Граматичні і стилістичні процеси визначеної трансформації. 
61. Граматичні і стилістичні процеси передбаченої трансформації. 
62. Шляхи передавання у перекладі пасивного стану. 
63. Заміна складного речення простим, ускладненого 

суб’єктно-інфінитивною конструкцією. 
64. Заміна речення на зворот. 
65. Вилучення елементів речення. 
66. Вживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського 

іменника. 
67. Компресія за рахунок вживання у перекладі адвербіальних дієслів. 
68. Заміна повнозначного дієслова на дієслово-репрезентант do. 
69. Додавання присвійних займенників. 
70. Додавання формального додатка one; частини присудка. 
71. Членування речень. 
72. Декомпресія внаслідок розбіжностей у позначенні реальної 

можливості і пасивності/активності сприйняття приперекладі. 
73. Передавання метафори і метонімії при перекладі. 
74. Переклад фразеології. Переклад прагматичних ідіом.Переклад 

прислів’їв. 
75. Вживання іншомовних слів у перекладі. 
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76. Переклад діалектної лексики. 
77. Застосування мейозису у перекладі. 
78. Застосування емоційно-підсилювального do у перекладі. 
79. Застосування інверсії частини присудка при перекладі. 
80. Прагматична адаптація тексту перекладу. 
81. Передавання непрямих мовленнєвих актів у перекладі. 
82. Переклад написів та оголошень. 
83. Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірювання в 

англійському перекладі. 
84. Звичайна ввічливість та політична коректність при перекладі. 
85. Шляхи перекладу полісемії. 
86. Засоби і прийоми перекладу мовних одиниць у тексті. 
87. Лексико-семантичний, стилістичний й структурний аналізмовних 

одиниць, концепту. 
88. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних 

текстів і газетних статей. 
89. Специфіка перекладу офіційних документів. 
90. Порівняльний аспект перекладу художньої і наукової літератури. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Види перекладу.  
2. Граматичні трансформації при перекладі: переставляння, додавання, 

вилучення, заміни членів речення.  
3. Лексичні трансформації та їх типи.  
4. Синтаксичні трансформації та їх типи.  
5. Шляхи перекладу полісемії.  
6. Особливості перекладу власних імен.  
7. Особливості перекладу географічних назв.  
8. Особливості перекладу назв корпорацій, готелів тощо.  
9. Інтернаціоналізми та їх переклад.  
10. Псевдоінтернаціоналізми та їх переклад.  
11. Національно-специфічна лексика та способи її перекладу.  
12. Культурні реалії та способи їх перекладу.  
13. Трансформація генералізації при перекладі з української мови на 

англійську.  
14. Трансформація конкретизації при перекладі з української мови на 

англійську.  
15. Векторна трансформація при перекладі з української мови на ан-

глійську.  
16. Трансформація номіналізації при перекладі з української мови на 

англійську.  
17. Трансформація вербалізації при перекладі з української мови на 

англійську .  
18. Поняття “компресія” при перекладі.  
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19. Поняття “декомпресія” при перекладі.  
20. Особливості перекладу економічних текстів.  
21. Особливості перекладу суспільно-політичних текстів.  
22. Особливості перекладу текстів з тематики міжнародних відносин.  
23. Переклад текстів кінематографічної тематики.  
24. Переклад текстів театральної тематики.  
25. Передавання метафори і метонімії при перекладі .  
26. Передавання непрямих мовленнєвих актів у перекладі.  
27. Уживання іншомовних слів у перекладі.  
28. Прагматична адаптація тексту перекладу.  
29. Методи і шляхи передавання власних і географічних назв.  
30. Передаванняназвкомпаній, корпорацій, фірм у перекладі. 
31. Шляхи передавання лексичного значення в інтернаціональній 

лексиці.  
32. Шляхи передавання значення національної лексики.  
33. Переклад ідіоматичних, фразеологічних та усталених виразів.  
34. Граматичні трансформації при перекладі: перестановки, заміни 

членів речення та частин мови, додавання та вилучення слів.  
35. Комплексні граматичні трансформації.  
36. Структурна обумовленість граматичних трансформацій.  
37. Взаємозалежність синтаксичних і лексико-семантичних перетворень 

при перекладі вислову.  
38. Конверсивні перетворення.  
39. Суб’єктно-об’єктна трансформація в перекладі.  
40. Переклад написів та оголошень .  
41. Переклад прагматичних ідіом.  
42. Переклад розмовних виразів.  
43. Переклад дієслівних конструкцій, комплексів.  
44. Шляхи і прийоми перекладу інфінітивних конструкцій і комплексів.  
45. Переклад віддієслівних предикативних комплексів.  
46. Прийоми перекладу різних типів дієприкметникових конструкцій і 

комплексів.  
47. Засоби перекладу герундіальних конструкцій і комплексів.  
48. Прийоми вираження категорії модальності у перекладі.  
49. Лексико-граматичне вираження модальності через модальні дієслова.  
50. Еквівалентність перекладу модальних дієслів в англійській і ук-

раїнській мовах.  
51. Шляхи вираження і значення обстативної модальності.  
52. Перетворення ускладненого речення у низку простих речень.  
53. Переклад діалектичних виразів.  
54. Переклад сленгових і жаргонних виразів.  
55. Об’єднання простих речень у складне.  
56. Особливості вживання цифр і конвертація одиниць вимірювання в 

англійському перекладі.  
57. Шляхи подолання інверсії в реченні при перекладі.  
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58. Комунікативне членування тексту і його відображення в перекладі.  
59. Трансформація у процесі перекладу. 
60. Граматичні і стилістичні процеси визначеної трансформації.  
61. Граматичні і стилістичні процеси передбаченої трансформації.  
62. Шляхи передавання у перекладі пасивного стану.  
63. Заміна складного речення простим, ускладненого суб’єктно-ін-

фінітивною конструкцією.  
64. Заміна речення зворотом.  
65. Вилучення елементів речення.  
66. Уживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського 

іменника.  
67. Компресія за рахунок уживання у перекладі адвербіальних дієслів.  
68. Заміна повнозначного дієслова дієсловом-репрезентантом do.  
69. Додавання присвійних займенників.  
70. Додавання формального додатка one; частини присудка.  
71. Членування речень.  
72. Декомпресія внаслідок розбіжностей у позначенні реальної мож-

ливості і пасивності/активності сприйняття при перекладі.  
73. Передавання метафори і метонімії при перекладі.  
74. Переклад фразеології. Переклад прислів’їв.  
75. Уживання іншомовних слів у перекладі.  
76. Переклад паремій.  
77. Застосування мейозису у перекладі.  
78. Застосування емоційно підсилювального doу перекладі.  
79. Застосування інверсії частини присудка при перекладі.  
80. Визначення поняття “політична коректність”.  
81. Передавання непрямих мовленнєвих актів у перекладі.  
82. Переклад написів та оголошень.  
83. Політично коректні позначення інвалідів та хворих при позначенні 

статей осіб, осіб похилого віку, людей певних етнічних груп.  
84. Звичайна ввічливість при перекладі.  
85. Шляхи перекладу полісемії.  
86. Засоби і прийоми перекладу мовних одиниць у тексті.  
87. Лексико-семантичний, стилістичний й структурний аналіз мовних 

одиниць, концепту.  
88. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних 

текстів і газетних статей.  
89. Специфіка перекладу документів економічної тематики.  
90. Порівняльний аспект перекладу суспільно-політичної і наукової 

літератури. 
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