
ЛЕКСТИЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ 

РІЗНОГАЛУЗЕВИХ ТЕКСТІВ 

          Мета курсу — студентами теоретичних знань і практичних умінь та 

навичок, необхідних для здійснення перекладацької діяльності та опис і 

пояснення основних лексичних та граматичних труднощів, пов’язаних з 

перекладом тексту у двох напрямках : з англійської на українську і з української 

на англійську.        

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Лексичний та граматичний аспекти 

перекладу різногалузевих текстів»  пов’язана з вивченням дисциплін 

«Послідовний та письмовий переклад іноземної мови», «Синхронний переклад», 

«Жанрові теорії перекладу», «Теорія міжкультурної комунікації і переклад».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність користуватися українською, англійською мовами 

в різних ситуаціях професійної взаємодії; здатність використовувати стратегії, 

тактики, вербальні та невербальні засоби для забезпечення успішної 

міжкультурній комунікації з носіями мов за спеціалізацією, у тому числі в 

академічній та діловій сферах; здатність відстоювати власну позицію, висувати 

й обґрунтовувати нові ідеї й пропозиції; здатність адаптуватись до нових 

ситуацій та умов освітнього процесу, приймати самостійні рішення в процесі 

застосування набутих знань у різних сферах професійної діяльності – 

мовознавчій, культурознавчій, освітній тощо і нести за них повну 

відповідальність; здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою самовдосконалення, поглиблення набутих і здобуття нових 

фахових знань; здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

         Програмні результати навчання: 

знати: види лексичних, граматичних і стилістичних розбіжностей між 

іноземною і українською мовою; рівні еквівалентності у перекладі;  

перекладацьких прийомів і трансформації (додавання і опущення слів, 

конкретизація, генералізація, синонімічна заміна, антонімічний переклад, 

смислове узгодження, адаптація, ампліфікація, експлікація, компенсація, логічне 

переосмислення, перестановки, поєднання і розділення речень); особливості 

перекладу лексичних, граматичних та стилістичних явищ у їх сукупності;  

критерії якості перекладу; етичних норм перекладача. 

уміти: адекватно поєднувати теоретичні аспекти із практикою перекладу: 

на практиці застосовувати набуті теоретичні знання; поєднувати надбання 

зарубіжних та вітчизняних перекладознавців із власними вдалими ідеями;  

зберігати прагматичну інтенцію автора тексту при перекладі останнього; 

користуватися словниками та довідковою літературою; збагачувати свої фонові 

знання; встановлювати якість перекладу та корегувати його; володіти 

перекладацькими прийомами і трансформаціями; відрізняти вільні 

словосполучення від усталених; розуміти значення слова у вузькому і широкому 

контексті; знаходити відповідники і перекладати інтернаціоналізми, виділяючи 



при цьому «хибних друзів перекладача»; знаходити відповідники і перекладати 

фразеологізми, безеквівалентну лексику, власні імена, скорочення і абревіатури, 

цитати. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
Труднощі перекладу на лексичному рівні. Слово і контекст. Типи 

лексичних еквівалентів. Граматична система англійської мови при перекладі. 

Категорія детермінації, категорія числа, категорія часу, способу, стану, виду. 

Перекладацькі прийоми і трансформації. Лексичні трансформації. 

Граматичні трансформації. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ECTS, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі 40 лекційних занять, 20 годин семінарських занять  і 72 

годин самостійної та 18 годин  індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


