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Рекомендації
План лекцій
Тема 1. Мета курсу художнього перекладу.
Формуються фундаментальні уявлення про головні тенденції й напрями
розвитку художнього перекладу. Визначається поняття «перекладності».
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.
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Назва теми
Переклад та аналіз перекладу уривку з новели П.Меріме
«Кармен»
Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Стендаля
«Червоне та Чорне»
Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Оноре де
Бальзака «Євгенія Гранде»
Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Р.Ролана «
П’єр і Люс»
Переклад та аналіз перекладу уривку з роману Ф.Саган «Чи
любите ви Брамса?»
Переклад та аналіз перекладу уривку з книги Фредеріка
Бегбедера «99 франків»
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2. Durdureanu Ioana Irina. Traduction et typologie des textes ! Pour une définition de la
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Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
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Разом
10

10

10

10

10

10

60

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

90 – 100

для екзамену
відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для заліку
зараховано
не зараховано

