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ПЕРЕДМОВА 

 

Метою навчального посібника є формування в студентів 
розуміння специфіки художнього перекладу та ознайомлення 
студентської аудиторії з основними теоретичними напрацюваннями 
перекладознавства щодо шляхів практичного розв’язання проблеми 
художнього перекладу. 

 
Основними завданнями навчального посібника є:  
- розвинення в студентів здатності самостійно, послуговуючись 

теоретичними напрацюваннями перекладознавства та наявним 
досвідом знайомства з оригінальними та перекладними зразками 
художньої літератури, давати професійну оцінку якісним 
показникам художніх перекладів з англійської на українську 
мову: 

- активізувати творчі здібності перекладачів-початківців та 
сприяти вдосконаленню цих здібностей. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи 

художнього перекладу» студент, користуючись даним посібником, 
повинен знати:  

- специфіку художнього перекладу як виду перекладацької 
діяльності; 

- загальнотеоретичні положення перекладознавства щодо 
специфіки художнього перекладу; 

- основні підходи сучасного перекладознавства щодо 
виокремлення змістових рівнів художнього тексту та підходи до 
їх відтворення при перекладі; 

- інтерпретаційну (герменевтичну) природу комунікативного акту 
«автор – перекладач – читач»; 

- основні способи відтворення семантико-стилістичних функцій 
оригінального тексту засобами цільової мови. 

 
вміти:  

- користуючись теоретичними знаннями та власним естетичним 
досвідом давати аргументовану оцінку якості художніх 
перекладів з англійської на українську мову; 

- практично застосовувати загальнотеоретичні положення 
перекладознавства щодо специфіки художнього перекладу для 
аналізу та професійної оцінки якості перекладу художніх творів з 
української на англійську мову; 



- враховувати інтерпретаційну природу художнього 
«спілкування» між автором та читачем під час аналізу якісних 
характеристик англо-українських перекладів художніх творів; 

- розрізняти та аналізувати в аспекті ступеня вмотивованості / 
невмотивованості основні способи відтворення семантико-
стилістичних функцій оригінального тексту засобами цільової 
мови. 

 

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Лекція №1 

Сутність та специфіка художнього перекладу 

 

Мета лекції: сформувати в студентів розуміння специфіки художнього 

перекладу; ознайомити аудиторію з основними теоретичними 

напрацюваннями науки про переклад щодо проблеми художнього перекладу. 

Професійна спрямованість лекції: поглиблення розуміння 

аудиторією специфіки їхнього фаху, сприяння розвиткові 

загальнофілологічної та власне перекладацької компетенції студентів. 

Основні поняття: переклад, художній переклад, теорія перекладу, рівні 

художнього тексту, еквівалентність перекладу, адекватність перекладу, 

функціональна еквівалентність. 

Обрані методи: індуктивний, дедуктивний, метод контрастивного 

аналізу. 

 

План лекції: 

1. Художній переклад як вид перекладацької діяльності 

2. Специфіка художнього перекладу в контексті 

загальнотеоретичних положень науки про переклад 

 


	ПЕРЕДМОВА
	РОЗДІЛ І. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ
	Лекція №1 Сутність та специфіка художнього перекладу


