
ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
 

3 семестр (денна форма навчання) / 5 семестр (заочна форма навчання) 
 
Загальна кількість годин: 180 (денна форма навчання), 150 (заочна форма навчання) 
Лектор: проф. Ребрій О.В.  
Вид дисципліни: за вибором 
Кількість кредитів: 6 (денна форма навчання), 5 (заочна форма навчання)  
Попередні умови для вивчення: немає  
  
Мета: створення теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого 
розвитку навичок перекладацької діяльності, підготовки до самостійної розробки окремих 
питань теорії та практики перекладу та ведення науково-дослідницької роботи.  
  
Зміст: Історія перекладу. Формування сучасної теорії перекладу: загальна історія 
перекладу, переклад в античному світі, європейські школи перекладу, дві тенденції перекладу 
(переклад за змістом та буквалістський), дискусія про можливість адекватного перекладу 
(виникнення, суть, сучасне трактування). Загальні питання перекладознавства: 
міждисциплінарний підхід до вивчення перекладу, предмет, методи та завдання загальної 
теорії перекладу, часткові та спеціальні теорії перекладу, термінологічне визначення 
перекладу (переклад як вид діяльності та як результат цієї діяльності), класифікація видів 
перекладацької діяльності (жанрово-стилістична психолінгвістична), переклад як вид 
комунікативної діяльності, об'єктивні та суб'єктивні (прагматичні) труднощі перекладу, 
проблема одиниці перекладу (системний та комунікативний підхід). Лінгвістичні аспекти 
теорії перекладу: функції мови, двосторонність мовного знаку (план змісту та план 
вираження), мова як кодова система, особливості мови як кодової системи, поняття норми 
(мовної та перекладацької). Теоретичні моделі перекладу: історія моделювання 
перекладацької діяльності, денотативна теорія перекладу, трансформаційна теорія перекладу, 
семантична теорія перекладу, теорія рівнів еквівалентності. Прагматичні аспекти 
перекладацької діяльності: суб'єктивні фактори, що впливають на хід та результат 
перекладацького процесу, адекватність та еквівалентність перекладу.  
  
Структура: 
Денна форма навчання:  лекції – 32, самостійна робота – 148; 
Заочна форма навчання:  лекції – 10, самостійна робота – 140; 
 
Форма організації контролю: іспит 
 
Мова викладання: українська  
Навчально-методичне забезпечення:  
1. Чередниченко О.І. Теоретичні проблеми удосконалення практики перекладу і двомовної 
лексикографії / Теорія і практика перекладу. – Вип. 14. – Київ. – 1987. 2. Чередниченко О.І. 
Переклад – важлива сфера функціонування і розвитку української мови / Теорія і практика 
перекладу. - Вип. 17. – Київ. – 1991. 3. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика 
перекладу. Французька мова. – Київ: Либідь – 1995. 4. Корунець І.В. Теорія та практика 
перекладу. – Вінниця: Нова книга. – 2000. 5. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу 
англійської наукової і технічної літератури українською мовою. – Вінниця: Нова книга. – 2001. 
6. Семенец О.Е. Панасьев А.Н. История перевода. – Киев. – 1990 – 1991. 7. Бархударов Л.С. 
Язык и перевод. – М. – 1975. 8. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высшая школа. – 
1990. 9. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения. – 1973. 10. 
Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа. – 1983. 11. Рецкер Я.И. 
Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения. – 1974. 12. 
Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – Київ. – 1982. 13. Мирам Г.Э. Профессия: 
переводчик. – Киев: Ника – 1999. 14. Черноватий Л.М. Принципи складання вправ для 
навчання галузевого перекладу / Вісник Сумського державного університету. – 2002. 


