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 79. Жанр історичної хроніки. Труднощі та особливості перекладу.
 80. Жанр балади. Труднощі та особливості перекладу. 
 81. Мемуарний жанр художньої прози. Особливості та труднощі пе-

рекладу.
 82. Перекладацька діяльність Т. Г. Шевченка.
 83. Перекладацька діяльність І. Я. Франка.
 84. Перекладацька діяльність Г. С. Сковороди.
 85. Особливості перекладу українських антропонімів та топонімів 

англійською мовою.
 86. Особливості перекладу англійських антропонімів та топонімів 

українською мовою.
 87. Особливості перекладу звуконаслідувальної лексики з мови 

оригіналу на мову перекладу.
 88. Епоніми та бахувріхі у художньому тексті. Особливості перекла-

ду англійською чи українською мовою.
 89. Синонімія. Рівні адекватності при перекладі художньої прози.
 90. Структура та інформаційний потенціал заголовків у літератур-

ному творі. Особливості перекладу.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання студентів перекладу як фаху не вичерпується вивчен-
ням методів, способів і техніки перекладу тексту як комунікативної 
одиниці, що нею передається змістова сторона повідомлення. Пере-
клад вимагає знань особливостей композиційної будови та прагма-
тики текстів різних жанрів і стилів, зокрема текстів художньої про-
зи, а також вмінь і навичок досягнення максимальної адекватності 
змісту та інформації при перекладі задля збереження авторського 
задуму, інтенційної настанови прозового твору, художніх образів та 
образності тексту і задля коректного відтворення соціокультурної 
ситуації художнього твору. 

Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 
Спецкурс “Основи художнього перекладу” пропонується для 

вивчення на 4 курсі після опанування студентами основ дисциплін 
“Порівняльна лексикологія”, “Порівняльна граматика” та спирається 
на знання студентів з таких дисциплін перекладацького циклу, як 
“Вступ до перекладознавства”, “Загальна теорія перекладу”, “Осно-
ви перекладацького аналізу”, “Аспектний переклад”. Спецкурс, що 
пропонується, викладається у взаємозв’язку з курсами філологічного 
профілю: “Лінгвістика тексту”, “Основи дискурсології”, “Лінгвістична 
інтерпретація тексту”.

Мета спецкурсу полягає у тому, щоб закласти студентам 
теоретичні основи перекладу художнього тексту та сформувати на-
вички виконання літературного адекватного перекладу фрагментів 
прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору.

Завдання спецкурсу:
• ознайомити студентів із сучасними теоріями та підходами до 

перекладу художніх творів;
• виробити у студентів уміння виявляти жанрові, стильові, 

структурні і тематичні матричні складові художнього тексту 
першо твору, що підлягають відтворенню при перекладі;

• навчити студентів здійснювати порівняльний перекладацький 
аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу;

• домогтися усвідомлення студентами концептуальних 
відмінностей текстів художнього та інших стилів і необхідності 
застосування перекладацьких прийомів, що відбивають стан 
артефактів і метафактів текстів оригіналу відповідно нехудож-
нього та художнього мовлення;
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• навчити студентів розпізнавати стилістичні прийоми і засо-
би виразності художньої мови тексту оригіналу; коментува-
ти доречність перекладацьких трансформацій для збереження 
образності у мові перекладу;

• практикувати виконання літературних перекладів текстів чи 
фрагментів текстів художніх творів (прози та поезії) посильних 
труднощів.

Вимоги до знань та вмінь студентів

Студенти повинні
знати:
• базові поняття та категорії лінгвістики тексту;
• рівні нагромадження та актуалізації інформації в тексті;
• прагматичні одиниці тексту як надфразової комунікативної 

одиниці; 
• особливості композиції прозового, драматургічного та поетич-

ного тексту;
• стилістичні засоби та прийоми, що застосовуються для досяг-

нення образності художнього тексту;
• рівні перекладу текстів художньої прози;
• перекладацькі трансформації, що застосовуються при перекладі 

тексту художнього твору;
вміти: 
• зробити лінгвістичний та перекладацький аналіз тексту;
• виділити сюжетну лінію, сильні позиції, інформаційні вузли та 

визначати ступінь необхідності збереження їх у тексті перекладу; 
• визначити стилістичні засоби, що створюють образність тексту 

оригіналу;
• застосувати доречні семантичні трансформації при перекладі 

для збереження образності тексту оригіналу;
• добирати влучні методи відтворення ідейного змісту твору, збе-

реження етнонаціонального забарвлення твору оригіналу у 
перекладній версії.
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 58. Трансформації контекстуальних замін (розгортання, компресії, 
модуляції) при перекладі художнього тексту.

 59. Ознаки віршованих творів з точки зору силабо-ритмічної та 
метричної організації. 

 60. Функції поетичного твору через призму завдань перекладача. 
 61. Лексика поетичного тексту з погляду стилістичної стратифікації 

словника: поетизми, ліризми, урочиста та церемоніальна лексика, 
архаїзми, фольклоризми, просторіччя та діалектизми. 

 62. Проблема пошуку відповідників для збереження стилістичного 
регістру віршованого художнього твору.

 63. Фонографічні засоби увиразнення змісту поетичного першотво-
ру: графон, асонанс, евфемія, алітерація. 

 64. Труднощі перекладу силабо-тонічних, силабічних та античних 
віршів. 

 65. Класична англійська лірика в українських перекладах. Зіставний 
аналіз. 

 66. Види драматургічних творів. 
 67. Фактори, що зумовлюють труднощі адекватного відтворення 

смислу драматургічного твору при перекладі. 
 66. Мова персонажу. Труднощі перекладу.
 67. Мова класичної англійської драми з погляду труднощів перекла-

ду українською мовою. 
 68. Ознаки тексту як макромовленнєвої одиниці.
 69. Характеристика понять “текс” та “дискурс”.
 70. Види модальності у художньому тексті. Застосовувані перекла-

дацькі прийоми.
 71. Перекладацькі прийоми відтворення гендерних маркерів у ху-

дожньому тексті.
 72. Персонажне мовлення; фактори, що обумовлюють стиль.
 73. Літературні жанри, мовна характеристика текстів різних жанрів.
 74. Особливості перекладу англійської казки українською мовою.
 74. Назви міфологічних та містичних героїв в українському та гер-

манському фольклорі. Способи перекладу англійською чи 
українською мовою відповідно.

 75. Особливості перекладу української казки англійською мовою. 
 76. Перекладацька діяльність короля Альфреда Великого.
 77. Урахування етнокультурного фактора при перекладі сакральних 

текстів (Біблії/ Євангелія). 
 78. Історія перекладів української художньої прози англійською мо-

вою.
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 39. Способи перекладу часток, вигуків, сполучників, що зумовлюють 
етнічну специфіку художнього тексту першотвору.

 40. Стилістична семасіологія художнього прозового тексту. 
 41. Рівні стилізації інформації в прозовому художньому творі. 
 42. Роль морфеми, слова, речення, контексту у створенні образності 

та виразності. 
 43. Способи перекладу лексики з стилістичними афіксальними мор-

фемами.
 44. Роль метафори, її види в художньому тексті та способи перекладу.
 45. Види метонімічних переносів, способи перекладу метонімії. 
 46. Лексичні та лексико-стилістичні прийоми, що засновуються на 

протиставленні увиразнення змісту: оксиморон, антитеза, пара-
докс, іронія; способи відтворення у мові перекладу.

 47. Рівні еквівалентності при перекладі епітетів.
 48. Гра слів, каламбур як лексико-синтаксичні способи увиразнен-

ня змісту художнього твору. Способи їх перекладу та збереження 
образності.

 49. Гіпербола, майозис; фразеологізми, засновані на перебільшенні/ 
применшенні ознаки. Труднощі забезпечення адекватності при 
перекладі.

 50. Художні порівняння; фразеологічні порівняння, засновувані на 
соматичному/ анамалістичному/ метеорологічному/ дендро- та 
флористичному компонентах. Труднощі перекладу.

 51. Синтаксичні стилістичні засоби, що стосуються довжини речен-
ня художнього тексту: риторичні питання, повтори, паралельні 
конструкції, хіазма, відокремлення, парцеляція. Способи 
відтворення у мові перекладу.

 52. Синтаксичні стилістичні засоби, що стосуються повноти речення 
художнього тексту: еліпсис, апосіопея у мові оригіналу та спосо-
би відтворення у мові перекладу.

 53. Лексичні конотації, способи перекладу та збереження образності.
 54. Синтаксичні конотації у художньому тексті, способи збереження 

образності при перекладі.
 55. Прагматичні конотації, способи збереження образності при 

перекладі.
 56. Трансформації додавання, упущення при перекладі художнього 

тексту.
 57. Трансформації паралельного найменування (експлікації) при 

перекладі художнього тексту.

5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“СПЕЦКУРС З ОСНОВ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ” 
(англійська мова)

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Художній текст як комунікативна 
одиниця

1 Белетристика у системі стилів та жанрів мови
2 Текст художнього твору як комунікативна одиниця
3 Рівні актуалізації інформації у тексті. Прагматика 

художнього тексту
Змістовий модуль ІІ. Основи техніки перекладу художнього 
тексту

4 Основні теорії художнього перекладу
5 Актуальні проблеми перекладу художнього тексту
6 Переклад прозового художнього твору 
7 Стилістична семасіологія художнього тексту першотвору
8 Переклад поетичного художнього твору
9 Особливості перекладу драматургічних художніх творів

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни

“СПЕЦКУРС З ОСНОВ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ” 
(англійська мова)

Змістовий модуль І. Художній текст як комунікативна одиниця

Тема 1. Белетристика у системі стилів та жанрів мови

Белетристика у системі стилів та жанрів мови. 
Характерні ознаки художнього стилю.
Види і жанри художніх творів. 
Функції художнього тексту. 
Структурно-композиційна характеристика художнього твору.
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Явища художнього тексту, що релевантні для збереження у мові 
перекладу.

Література: основна [1; 4];
додаткова [7; 21; 28]

Тема 2. Текст художнього твору як комунікативна одиниця
Текст як одиниця макрорівня.
Структурна композиція та змістова організація тексту художньо-

го твору.
Основні текстові категорії — когезія, когерентність, цілісність, 

модальність, дейксис, антропоцентризм, авторська інтенція, 
адресатність. 

Базові ознаки художнього тексту — ідейність, концептуальність, 
образність, виразність та інтратекстуальність. 

Утілення категорії суб’єкта у текстових парадигмах автора, персо-
нажа та читача. 

Адресантно-адресанті відношення у художньому творі.
Література: основна [3];

додаткова [6; 11; 17; 24]

Тема 3. Рівні актуалізації інформації у тексті. 
Прагматика художнього тексту

Художній твір як особливий семіотичний знак.
Фактори смислотворення у художньому тексті. 
Прагматичні складові художнього тексту: пресупозиції, імплікації, 

перлокутивний ефект.
Композиційно-мовленнєві форми та способи викладення змісту у 

художньому творі. 
Рівні нагромадження інформації в художньому тексті: семантич-

ний, контекстуально-ситуативний, прагматичний.
Маркери гендеру художнього твору. 
Роль художньої деталі, образу та сильної позиції при перекладі 

першотвору.
Образ у художньому творі та образність художнього тексту.

Література: основна [1; 3];
додаткова [6; 10; 11; 19; 18]
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 16. Роль художньої деталі, образу та сильної позиції при перекладі 
першотвору.

 17. Засоби створення образності художнього тексту.
 18. Загальна теорія художнього перекладу.
 19. Часткові теорії перекладу (аспектна, денотативна, трансформа-

ційна, функціональної еквівалентності).
 20. Літературний переклад versus, інтерпретативний переклад у стилі 

художнього мовлення. 
 21. Критика художнього перекладу, літературознавча критика пере-

кладу.
 22. З історії становлення художньої перекладацької діяльності.
 23. Вплив особистості перекладача у перекладі текстів художнього 

стилю.
 24. Ідейна та образна структура художнього першотвору. 
 25. Способи перекладу, що застосовуються у перекладі художнього 

твору. 
 26. Фактори, що визначають рівень адекватності перекладу першо-

твору. 
 27. Перекладацькі трансформації, застосовувані до перекладу текстів 

художніх творів.
 28. Засоби лексико-семантичної когезії прозового тексту та способи 

збереження у мові перекладу. 
 29. Способи відтворення зв’язності тексту при перекладі.
 30. Застосування методики компресії змісту при перекладі.
 31. Способи відтворення власних географічних назв художнього тво-

ру при перекладі.
 32. Способи відтворення назв культурних та національних реалій у 

художньому творі при перекладі. 
 33. Способи відтворення авторських неологізмів та оказіоналізмів у 

художньому творі при перекладі. 
 34. Способи відтворення етнофразеологізмів та фольклорної лекси-

ки художнього твору при перекладі.
 35. Способи передачі лексично значущих артиклів англійського ху-

дожнього тексту в українському перекладі.
 36. Способи передачі діалогічної модальності у художньому тексті.
 37. Способи відтворення темо-рематичних зв’язків художнього тек-

сту першотвору у перекладі.
 38. Способи перекладу діалектних/розмовних синтаксичних струк-

тур тексту першотвору.
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ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

7 семестр — залік
Система контролю складається з поточних, рубіжних та 

підсумкових етапів.
Поточним контролем виступає усне фронтальне опитування на 

практичних заняттях для виявлення рівня засвоєння студентами тео-
ретичного матеріалу та оцінювання якості виконаних практичних
завдань (здійснюваних письмових перекладів уривків художнього 
тексту).  

Підсумковим контролем є складання заліку, якому передує ви-
конання підсумкового літературного перекладу уривку художнього 
твору з англійської мови на українську з описом вжитих структур-
них, семантичних та прагматичних трансформацій.

Залік зі спецкурсу “Основи перекладу художнього тексту” прово-
диться у формі усної відповіді і включає теоретичне та практичні за-
вдання. Завданнями заліку є:

• відповідь на теоретичне питання;
• здійснення перекладацького аналізу версії перекладу прозо-

вого уривку англійського художнього тексту шляхом його 
зіставлення з українським текстом оригіналу. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Характерні ознаки стилю художнього мовлення.
 2. Види і жанри художніх творів. 
 3. Текст як надфразова комунікативна одиниця.
 4. Мовні засоби забезпечення когезії, когерентності, цілісності тек-

сту.
 5. Мовні засоби передачі категорії модальності у художньому творі. 
 6. Реалізація категорії суб’єкта у художньому творі.
 7. Текстова категорія адресатності.
 8. Функції художнього тексту.
 9. Художній твір як особливий семіотичний знак.
 10. Семантичний рівень змісту у художньому тексті.
 11. Прагматичний рівень змісту у художньому тексті.
 12. Художній текст з погляду прагматичних пресупозицій, імплікатур, 

перлокуції.
 13. Реалізація категорії оцінності у художньому тексті.
 14. Концептуальні фактори смислотворення у художньому творі.
 15. Маркери гендеру, віку, соціальної ролі у художньому тексті. 
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Змістовий модуль ІІ.  Основи техніки перекладу художнього 
тексту

Тема 4. Основні теорії художнього перекладу 
Загальна теорія художнього перекладу.
Часткові теорії перекладу (аспектна, денотативна, трансформа-

ційна, функціональної еквівалентності).
Літературний переклад versus, інтерпретативний переклад у ху-

до жньому стилі. 
Критика художнього перекладу, літературознавча критика пере к -

ладу.
З історії становлення художньої перекладацької діяльності.

Література: основна [1];
додаткова [12; 14; 18; 21]

Тема 5. Актуальні проблеми перекладу художнього тексту 
Проблема художнього стилю і стилістики тексту у перекладо-

знавстві. 
Функції художнього твору через призму завдань перекладача. 
Урахування ідіостилю автора та особистості перекладача у перек-

ладацькій діяльності. Ідейна та образна структура художнього пер-
шотвору. 

Способи перекладу, що застосовуються у перекладі художнього 
твору: підрядковий, скоповий, реферативний, анотаційний, переклад-
переспів, переклад-адаптація, транскрипція, транслітерація, кальку-
вання, пошук аналогій, пошук абсолютних та неповних еквівалентів, 
описовий переклад.

Порівняльний аналіз тексту перекладу художнього тексту та його 
першотвору. 

Рівні адекватності перекладу першотвору. 
Перекладацькі трансформації, застосовувані до перекладу текстів 

художніх творів: граматичні перестановки, заміни (структурні/функ-
ціональні), генералізація змісту, диференціація змісту, звуження, роз-
ширення, доповнення, опущення, компенсація, логічний розвиток 
тощо. 

Література: основна [2; 4];
додаткова [8; 13; 14; 18]
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Тема 6. Переклад прозового художнього твору 
Засоби лексико-семантичної когезії художнього прозового тексту 

(повтори, парафраз, кореференція, субституція, еліпсис) та способи 
їх відтворення в тексті перекладу.

Маркери лексико-семантичних зв’язків у тексті.
Поняття “центральних” та “маргінальних” речень у тексті. 
Застосування методики компресії змісту при перекладі.
Лексичні труднощі перекладу художнього тексту: відтворення 

власних назв, назв культурних та національних реалій, авторсь-
ких неологізмів та оказіоналізмів, стилістично маркованої лексики, 
етно-фразеологізмів та усталених виразів, семантичного потенціалу 
синонімів. 

Граматичні труднощі перекладу художнього тексту: способи 
передачі лексично значущих артиклів (англ. тексту), видо-часових 
форм дієслова, граматичної та суб’єктивної модальності, структур у 
пасивному стані, віддієслівних предикативних комплексів, асинде-
тичних іменникових словосполучень, темо-рематичних зв’язків, мов-
них одиниць змісту на рівні диктем, синтаксично-ускладнених та 
розгалужених предикативних одиниць, часток, вигуків, сполучників, 
синдетичного та безсполучникового типів синтаксичного зв’язку.

Література: основна [1; 2; 4];
додаткова [8; 9; 15; 22; 23]

Тема 7. Стилістична семасіологія художнього 
прозового тексту

Стилістична семасіологія художнього прозового тексту. 
Рівні стилізації інформації в прозовому художньому творі. 
Роль морфеми, слова, речення, контексту у створенні образності 

та виразності. 
Лексичні та лексико-стилістичні засоби та прийоми увиразнення 

змісту: метафора, метонімія, синекдоха, епітети, гра слів, каламбур, 
гіпербола, оксиморон, художнє порівняння, літота, антитеза, пара-
фраз. 

Синтаксичні засоби стилізації змісту художнього тексту: рито-
ричні питання, повтори, паралельні конструкції, хіазма, відокрем-
лення, еліпсис, апосіопея, парцеляція у мові оригіналу та способи 
відтворення у мові перекладу.

З’ясування текстових конотацій. 
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Трансформації додавання, упущення, паралельного найменуван-
ня (експлікації), контекстуальних замін/ розгортання, компресії.

Перекладацький аналіз стилістики текстів першотвору та пере-
кладу.

Література: основна [1; 2; 4];
додаткова [8; 9; 15; 22; 23; 27]

Тема 8. Переклад поетичного художнього твору
Переклад поетичного художнього твору. 
Ознаки віршованих творів з точки зору силабо-ритмічної та 

метричної організації. Функції поетичного твору через призму за-
вдань перекладача. 

Лексика поетичного тексту з погляду стилістичної стратифікації 
словника: поетизми, ліризми, урочиста та церемоніальна лекси-
ка, архаїзми, фольклоризми, просторіччя та діалектизми, авторські 
оказіоналізми. 

Проблема пошуку відповідників для збереження стилістичного 
регістру віршованого художнього твору.

Фонографічні засоби увиразнення змісту поетичного першотво-
ру: графон, асонанс, евфемія, алітерація. 

Труднощі перекладу силабо-тонічних, силабічних та античних 
віршів. 

Класична англійська лірика в українських перекладах. Зіставний 
аналіз. 

Література: основна [1];
додаткова [5; 25; 29]

Тема  9. Особливості перекладу драматургічних 
художніх творів

Види драматургічних творів. 
Фактори, що зумовлюють труднощі адекватного відтворення 

смислу драматургічного твору при перекладі. 
Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості перекладу 

драматургічних творів. Класична англійська драма в українських пе-
рекладах. Зіставний аналіз. 

Література: основна [1];
додаткова [16; 24; 26; 28]


