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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Художній переклад” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  

 
магістра «Мова і література» та «Переклад» (французька) 
 
спеціальності (напряму) 035 філологія 
 
спеціалізації романські мови і літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. 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.  

 
1.2. Основне завдання вивчення дисципліни –сформувати у студентів навички 

перекладу літературних текстів.  
 
 1.3. Кількість кредитів – 5. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 150. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
5-й 

Семестр 
10-й 

Лекції 
24 год. 

Самостійна робота 
126 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
1.6.1. знати особливості літературного тексту, основні перекладацькі прийоми, які 

необхідні для адекватної передачі змісту та стилю художнього твору.  
1.6.2. вміти перекладати  літературні тексти із збереженням стилю. національного 

колориту, особливостей історичної епохи. 
 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Мета курсу художнього перекладу. 

 
Формуються фундаментальні уявлення про головні тенденції й напрями  розвитку 

художнього перекладу. Визначається  поняття «перекладності». 
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Тема 2. Основні принципи художнього перекладу. 
 
Надається визначення адекватності та еквівалентності перекладу як основних 

перекладознавчих категорій. 
Пояснюється необхідність підготовчої роботи до перекладу, знання національних 

традицій, культури менталітету країни автора,заборона внесення перекладачем своїх 
«коректив», поглядів та думок у переклад, і головне, зловживання буквальним 
перекладом. 

 
Тема 3. Проблеми художнього перекладу. 
 
Висвітлюються проблеми співвідношення індивідуальності автора і особистості 

перекладача, («рівноправ’я» чи підпорядкованість?),  можливості досягнення 
оптимального співвідношення між об’єктивним і суб’єктивним. 

 
Тема 4. Відтворення стилю літературного тексту і стилізація. 
 
Ознайомлення студентів з поняттям стилю першотвору, його загальних прикмет, 

способами втілення специфічних рис стилю у перекладі. 
 
Тема 5. Передача граматичних і лексичних особливостей першотвору у перекладі. 
 
Надаються основні способи передачі морфологічних і синтаксичних 

особливостей, порядку слів. Перекладацькі трансформації. Пояснюється поняття 
«хибних» друзів перекладача. 

 
Тема 6. Відтворення без еквівалентної лексики в художньому перекладі. 
 
Класифікація безеквівалентної лексики. Викладаються основні способи перекладу 

без еквівалентної лексики. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л с. р. 

1 2 3 7 
Тема 1. Мета курсу художнього перекладу. 25 4 21 
Тема 2. Основні принципи художнього 
перекладу. 

25 4 21 

Тема 3. Проблеми художнього перекладу. 25 4 21 
Тема 4. Відтворення стилю літературного 
тексту і стилізація. 

25 4 21 

Тема 5. Передача граматичних і лексичних 
особливостей першотвору у перекладі. 

25 4 21 

Тема 6. Відтворення без еквівалентної 
лексики в художньому перекладі. 

25 4 21 

 Усього годин  150 24 126 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
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№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Переклад та аналіз перекладу уривку з новели П.Меріме «Кармен» 4 
2 Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Стендаля «Червоне 

та Чорне» 
4 

3 Переклад та аналіз перекладу уривку з роману  Оноре де Бальзака 
«Євгенія Гранде» 

4 

4 Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Р.Ролана « П’єр і 
Люс» 

4 

5 Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Ф.Саган «Чи любите 
ви Брамса?» 

4 

6 Переклад та аналіз перекладу  уривку з книги Фредеріка Бегбедера 
«99 франків» 

4 

 Разом 24 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Підготовка до лекцій 126 
 Разом  126 

 
6. Методи контролю 

 
1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  

                                                                        
7. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

(залікова 
робота) 

  

Сума 
  

Т1 Т2 
Т3 Т4 Т5 Т6 Разом 

10 10 10 10 10 10  60 40 100 
  

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

8. Рекомендована література 
 

Основна література 
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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. 
 
 

9. 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 
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