
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ РІЗНОЖАНРОВИХ І 

РІЗНОСТИЛЬОВИХ ТЕКСТІВ 

Мета курсу - досягнення здобувачами вищої освіти системи спеціальних 

знань з прагматичних аспектів перекладу, підготовка студентів до практичної 

діяльності, а також досліджень в галузі лінгво-перекладознавства; розгляд ролі 

прагматичних відносин у процесі міжмовної комунікації; впливу на процес 

перекладу таких прагматичних факторів, як комунікативна інтенція адресанта, 

пресупозиція та інше. 

Дисципліна «Прагматичний аспект перекладу різножанрових і 

різностильових текстів» в структурно-логічній схемі базується на набутих 

знаннях з наступних дисциплін: «Послідовний та письмовий переклад іноземної 

мови», «Усний переклад», «Жанрові теорії перекладу», «Теорія та практика 

перекладу». Вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Переклад і редагування 

науково-технічних текстів/Термінологічні проблеми при перекладі економічних 

і медичних текстів», «Особливості перекладу юридичних документів/Переклад 

міжнародного правового дискурсу».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність враховувати прагматичні фактори здійснення 

міжкультурної комунікації; здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології при перекладі; здатність до здійснення комунікації та 

інформаційно-аналітичної діяльності у перекладі різножанрових текстів 

українською та англійською мовами; здатність до розуміння понятійно-

категорійного апарату дисципліни, розуміння стратегій та алгоритмів перекладу.  

Програмні результати навчання:  

знати: теоретичні основи прагматичного аспекту лінгво-

перекладознавства; прийоми передачі індивідуальних мовленнєвих 

характеристик; прагматичні відношення які характеризують переклад як акт 

міжмовної та міжкультурної комунікації; перекладацькі технології; 

закономірності мови міжкультурного спілкування; співвідношення прагматики 

вихідного тексту та тексту перекладу; 

уміти: вільно аналізувати матеріал вихідного тексту; вільно застосовувати 

перекладацькі примітки в перекладі реалій; вільно аналізувати перекладацькі 

технології; вільно застосовувати прийоми відображення в тексті соціально-

детермінованої лексики, діалектного мовлення, індивідуальних мовленнєвих 

характеристик, ситуативної диференціації в тексті перекладу; 

володіти фундаментальними категоріями лінгвоперекладознавства, які 

пов’язані з прагмалінгвістикою. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ. Семіотичні витоки прагмалінгвістики. Предмет прагматики. Статус 

прагматики в колі наук. Вихідний текст як детермінант перекладацьких дій  

Прагматика перекладу.  Текст як вербалізований продукт дискурсу  

Комунікативно-прагматична еквівалентність. Перекладацька 

еквівалентність. Види еквівалентності. Мовні реалії та проблеми їх перекладу. 

Переклад прислів’їв.   

Прагматичний аспект перекладу. Інформація як основа перекладу. 

Проблема еквівалентності в перекладознавстві.  



Лексичний аспект перекладу. Граматичний аспект перекладу.  

Прагматичний аспект перекладу.   

Трансформації на словотвірному рівні. Фонетичний аспект перекладу. 

Проблема лакун і реалій в перекладознавстві. 

Трансформації на словотвірному рівні. Трансформації на морфологічному 

рівні. Трансформації на синтаксичному рівні. 

Транслітерація як прийом відтворення графічної форми іншомовного 

слова. Транскрипція як прийом відтворення звукової форми іншомовного слова. 

Фонографічна заміна за традицією. Зміна ритміко-мелодійного малюнка віршів 

Лакуни. Типологія лакун. Реалії. Класифікація реалій в перекладознавстві. 

Прийоми перекладу реалій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ECTS, загальний обсяг 

150 годин, зокрема 40 годин – лекційних, 20 годин – аудиторних практичних 

занять і 72 годин самостійної та 18 годин індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік 

 

 

  



 



 


