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Мета викладання навчальної дисципліни – надати визначення поняття 
«літературний текст» та «художній переклад», поняття «перекладності», 
ознайомити студентів з особливостями літературного тексту в порівнянні з 
іншими видами текстів, а саме: публіцистичними, науковими, технічними, 
ознайомити з основними  принципами та проблемами художнього перекладу, 
перекладацькими прийомами, що застосовують для адекватної передачі 
змісту, стилю та естетичного і емоційного враження літературного твору на 
читача.  

Основне завдання вивчення дисципліни – сформувати у студентів 
навички перекладу літературних текстів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати особливості літературного тексту, основні перекладацькі 
прийоми, які необхідні для адекватної передачі змісту та стилю художнього 
твору. 

вміти: перекладати  літературні тексти із збереженням стилю. 
національного колориту, особливостей історичної епохи. 

Курс розраховано на 24 аудиторні години 

Формою контролю є письмовий залік. 

Список рекомендованої літератури: 

Основна література 



1. Бабенко В.М. Художній переклад: історія, теорія, практика: навчальний 
посібник/ В.М. Бабенко –Кіровоград, 2007. – 325 с. 

2.  Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекти). Уч.для ин-тов и 
фак. иностр. яз./ В.Н. Комиссаров – М.:Вісшая школа, 1990. – 253с. 

3. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 
лингвистической теории перевода./ Я.И. Рецкер. -  М.,2010. – 244с. 

4. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) 
Уч. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз./ А.В.Фёдоров – М.: ООО 
«Издательский дом» «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416с. 

5. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу.Французька 
мова.:підручник/О.І.Чередниченко, Я.Г.Коваль. –Київ:Либідь,1995. – 319с. 

Допоміжна література 

1. КорунецьІ.В. Теоріяі практика перекладу. (аспектний 
переклад):Підручник./І.В. Корунець – Вінниця:»Нова Книга», 2003. – 448с. 

2. Степанов Ю.С. Французская стилистика./М .:Высшая школа,1965. – 355с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

1. Durdureanu Ioana Irina. Traduction et typologie des textes ! Pour une définition de la 
traduction « correcte ». /Université « AI.I Cuza » Iasi – Режим доступу: 

ler.letras.up /upoads /ficheiros /9808./pdf 

2. Inês Oseki-Dépré !Théories et pratiques de la traduction en France Режим доступу: 

https.//www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2003-3page-5.htm 

3.Les difficultés de la traduction littéraire Режим доступу: 

http://littexspress.over-blog.net/article-16977665.html 


