
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор
ВІ Т ^ ^ аУков°-пеДагогічної Роботи

2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни 

Вступ до перекладознавства
(назва навчальної дисципліни)

рівень ВИЩОЇ ОСВІТИ 

галузь знань 

спеціальність 

освітня програма

спеціалізація 

вид дисципліни 

факультет

перший (бакалаврський)

03 Гуманітарні науки 

035 Філологія

англійська, німецька, французька мова і література та переклад 

переклад (іспанська, китайська, арабська)

германські/романські/східні мови та літератури (переклад включно) 

за вибором 

іноземних мов

2018 /2019 навч. рік



2

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету іноземних мов

“29” серпня 2018 року, протокол № 8 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Ребрій Олександр Володимирович, д. філол. н., доцент, завідувач кафедри перекладознавства 
імені Миколи Лукаша.

Програму схвалено на засіданні кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Протокол від “31” травня 2018 року № 13

Завідувач кафедри перекладознавства^мені Миколи Лукаша

Ребрій О. В.

Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов

Протокол від “29” серпня 2018 року № 1

Голова методичної комісії факультету іноземних мов

Котова А.В.



ВСТУП
3

Програма навчальної дисципліни “Вступ до перекладознавства” складена відповідно до 
освітньо-професійних програм підготовки: «Англійська мова і література та переклад», 
«Німецька мова і література та переклад», «Французька мова і література та переклад», 
«Переклад (китайська)», «Переклад (іспанська)», «Переклад (арабська)».

Перший (бакалаврський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації Германські/Романські/Східні мови та літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: створення теоретичної бази, необхідної 

для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, у 
підготовці до самостійної розробки окремих питань теорії та практики перекладу та ведення 
науково-дослідницької роботи. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних 
лінгвістичних дисциплін (порівняльна лексикологія, порівняльна стилістика, порівняльна 
граматика, лінгвокраїнознавство, вступ до мовознавства, вступ до літературознавства), адже 
перекладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, 
а й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей функціонування мовної системи.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з історією розвитку, 
методологією, сучасним станом та перспективами розвитку теоретичного перекладознавства; 
забезпечити засвоєння студентами необхідної термінології; сприяти усвідомленню 
студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та його 
відповідальності за якість власної праці.

1.3. Кількість кредитів:
Денна форма навчання: 6,0 
Заочна форма навчання: 5,0
1.4. Загальна кількість годин:
Денна форма навчання: 180 
Заочна форма навчання: 150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й 3-й
Семестр

3-й 5-й
Лекції

32 год. 10 год.
Практичні, семінарські заняття

- -
Лабораторні заняття

- -
Самостійна робота

148 год. 140 год.
Індивідуальні завдання
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1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку теоретичного 

перекладознавства; науково-методологічну базу та термінологію сучасного теоретичного 
перекладознавства; важливість теоретичної підготовки майбутнього фахівця з перекладу.

вміти: організувати та провести теоретичне дослідження у галузі перекладознавства; 
визначити критерії та оцінити якість перекладу; застосовувати на практиці методи теорії 
перекладу та споріднених гуманітарних дисциплін; користуватися базовою термінологією 
теорії перекладу.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Поліпарадигмальний та міждисциплінарний підхід до вивчення перекладу 

у діахронії та синхронії.
Тема 1. Історія перекладу.
Дві тенденції у перекладі: дослівний переклад та переклад за змістом. Суперечка про 

перекладність: причини виникнення, сутність, сучасне наукове трактування. Історія перекладу 
в Україні: період Київської Русі та Московського царства. Розвиток літературного перекладу в 
Україні ХІХ сторіччя. Переклад в Україні радянського періоду. Передумови виникнення 
теоретичного перекладознавства як науки. Різні напрями розвитку теоретичного 
перекладознавства: літературознавчий та лінгвістичний. Етапи становлення мовознавчої 
парадигми теоретичного перекладознавства.

Тема 2. Загальнотеоретичні поняття сучасного перекладознавства.
Переклад як об’єкт наукового аналізу. Термінологічні визначення поняття «переклад». 

Предмет теорії перекладу. Методи теорії перекладу. Завдання теорії перекладу. Жанрово- 
стилістична класифікація перекладів. Психолінгвістична класифікація перекладів. Загальна, 
окремі та спеціальні теорії перекладу. Переклад як засіб забезпечення міжмовної комунікації. 
Переклад та адаптивне транскодування.

Тема 3. Моделювання перекладацької діяльності.
Діяльнісний підхід до дослідження перекладу. Класичні моделі перекладу. Денотативна 

модель перекладу. Трансформаційна модель перекладу. Семантична модель перекладу. Теорія 
рівнів еквівалентності. Новітні моделі перекладу: загальний огляд (скопос-теорія, 
інтерпретативна теорія, теорія динамічної еквівалентності, нормативна (когнітивна) теорія 
перекладу).

Тема 4. Прагматичні аспекти перекладу.
Переклад як реальний процес. Суб’єктивні фактори перекладацького процесу: загальна 

характеристика. Адекватність, еквівалентність та перекладність. Перекладацькі 
співвідношення. Перекладацькі прийоми. Жанрово-стилістичні особливості перекладу. 
Учасники перекладацького процесу. Часові та просторові аспекти перекладацької діяльності. 
Оцінювання результатів перекладацької діяльності.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Поліпарадигмальний та міждисциплінарний підхід до вивчення перекладу у
діахронії та синхронії

Тема 1. Історія 
перекладу.

45 8 37 35 2 33

Тема 2.
Загальнотеоретичні 
поняття сучасного 
перекладознавства.

45 8 37 35 2 33
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Тема 3.
Моделювання
перекладацької
діяльності.

45 8 37 44 4 40

Тема 4. Прагматичні 
аспекти перекладу.

45 8 37 36 2 34

Разом за розділом 1 180 32 148 150 10 140
Усього годин 180 32 148 150 10 140

4. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми Кількість годин
денна заочна

1. Стратегії перекладу: від античності до сьогодення 2 1
2. Проблема перекладності/неперекладності: історичний ракурс та 

сучасне трактування
2 1

3. Історія перекладу та перекладознавства в Україні 2 1
4. Виникнення теоретичного перекладознавства. Предмет, методи та 

завдання теорії перекладу
2 1

5. Класифікація та загальна характеристика різновидів перекладу 2 0,5
6. Лінгвістичні та комунікативні аспекти теорії перекладу 2 0,5
7. Еквівалентність -  центральне поняття теорії перекладу 2 0,5
8. Ситуативно-денотативна модель перекладу 2 0,5
9. Трансформаційна модель перекладу 2 0,5
10. Семантична модель перекладу 2 0,5
11. Теорія рі внів еквівалентності 4 1
12. Суб’єкти вні чинники перекладу 2 0,5
13. Прагматика перекладу 2 0,5
14. Дослідження перекладу як процесу 2 0,5
15. Культурологічні аспекти перекладу 2 0,5

Разом 32 10

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

денна заочна
1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та теоретичною 

літературою
148 140

Разом

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено 

7. Методи контролю
• опитування
• спостереження
• співбесіда
• тестування
• іспит

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен
(залікова
робота)

СумаРозділ 1 Контрольна робота, 
передбачена 

навчальним планом

Індивідуальне
завдання РазомТ1 Т2 Т3 Т4

15 15 15 15 Не передбачено Не передбачено 60 40 100
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Форми контролю:
контрольна робота -  формалізований тест: 
на іспиті -  письмова розгорнута відповідь 
Критерії оцінювання:

Бали за роботу студента упродовж семестру нараховуються відповідно до результатів 
контрольної роботи (максимальна кількість балів -  40) та відвідування занять (максимальна 
кількість балів -  20).

А. Критерії оцінювання контрольних робіт зі вступу до перекладознавства 
(формалізований тест за принципом множинного вибору (10 запитань з 4 варіантами відповіді

кожне, максимальна кількість балів -  40)
Кількість правильних 

відповідей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бали 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Б. Критерії оцінювання відвідування занять протягом семестру зі вступу до

перекладознавства
_____________ (16 занять, максимальна кількість балів -  20)_____________

Кількість відвіданих занять 1 2 3 4 5 6 7 8
Бали 2 4 5 6 7 8 9 10

Кількість відвіданих занять 9 10 11 12 13 14 15 16
Бали 11 12 13 14 16 17 18 20

В. Критерії оцінювання екзаменаційних письмових робіт зі вступу до перекладознавства 
(письмова розгорнута відповідь на питання у білеті, максимальна кількість балів -  40)

40 б: розгорнута, максимально повна відповідь;
35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 
ключового значення;
30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації;
20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні окремі 
помилки;
10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації пропущена, 
наявні серйозні помилки;
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі.

Загальна оцінка встановлюється шляхом додавання значень А, Б і В.
Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої шкали 
оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано



9. Рекомендована література
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Основна література

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы частной и общей теории перевода): / 
Л. С. Бархударов. -  М. : Международные отношения, 1975. -  239 с.

2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение : Учебное пособие / В.Н. Комиссаров, 
С.Ф. Гончаренко. -  М. : ЭТС, 2004. -  424 с.

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров. -  М.: 
Высшая школа, 1990. -  253 с.

4. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу / В.В. Коптілов. -  К.: Юніверс, 2003. -  275 с.
5. Корунець І.В. Теорія та практика перекладу (аспектний переклад): Підручник / 

І.В. Корунець, О.І. Терех. -  Вінниця: Нова книга, 2000. -  446 с.
6. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт за спеціальністю «Переклад»: 

базові теоретичні поняття / За редакцією доктора філологічних наук Ребрія Олександра 
Володимировича Укладач: Гайдар Д.О. Харків, 2015. 67 с. Ц ^ :  Ы4р:/Яш^п- 
languages.karazin.ua/resources/e29c57dbb803fa072a579cb5d5ab8879.pdf

7. Ребрій О.В. Вступ до перекладознавства: конспект лекцій для студентів освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов. -  Харків: ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2016. -  116 с.

8. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер. -  М.: 
Международные отношения, 1974. -  216 с.

9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода / А.В. Федоров. -  М.: Высшая школа. -  1983. 
-  303 с.

10. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А.Д. Швейцер. -  М.: Наука, 
1988. -  215 с.

Допоміжна література
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации / 

В.В.Алимов. -  М.: Едиториал УРСС, 2005. -  160 с.
2. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик / Г.Є. Мирам. -  К.: Ника,1999. -  158 с.
3. Флорин С. Муки переводческие: Практика перевода / С. Флорин. -  М.: Высш. шк., 1983. -  

184 с.
4. Чередниченко О.І. Теорія і практика перекладу. Французька мова / О.І. Чередниченко, 

Я.Г. Коваль. -  К.: Либідь -  1991. -  304 с.
5. Чередниченко О.І. Український переклад: З минулого до сьогодення / О.І. Чередниченко // 

Од слова путь верстаючи й до слова...: Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, 
доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України. -  Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. -  С. 21-31.

6. Чередниченко О.І. Функції перекладу у сучасному світі / О.І. Чередниченко // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. -  Харків: Константа, 2006. -  
№ 725. -  С. 162-165.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

EBSCO Publishing- багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 4600 журналів. (Доступ
з Інформаційного центру "Вікно в Америку", Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н.
Каразіна)

Додаткові інформаційні ресурси розташовані на сторінці кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна: http://foreign-
languages.karazin.ua/ru/departments/english-translation-theory-and-practice/library-4.

http://foreign-

