
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 

          Мета курсу — формування у студентів вмінь та навичок вільного 

володіння різними видами перекладу стилістичних одиниць (усного та 

письмового), та вміння адекватної передачі образної інформації вихідного 

тексту; відтворення семантичного та стилістичного ефекту оригіналу при 

перекладі; знання та використання семантичних та стилістичних трансформацій 

в усних та писемних текстах з урахуванням комунікативної складової. Курс 

знайомить студентів із загальнонауковими семантичними та стилістичними 

проблемами перекладу, які поєднують три основні групи питань: лексико-

стилістичні проблеми перекладу, синтаксичні стилістичні проблеми перекладу 

та питання перекладу текстів різних функціональних стилів.     

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Семантико-стилістичні проблеми 

перекладу художнього дискурсу»  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 здійснювати редакторський аналіз і редагування 

художніх текстів; здатність аргументувати власну оцінку якості виконаного 

перекладу на підставі порівняльного аналізу текстів мови оригіналу та мови 

перекладу.       

Програмні результати навчання: 
знати: проблеми художнього перекладу на сучасному етапі розвитку 

перекладознавства; теоретичні засади редакторської роботи; основні види 

перекладацьких трансформацій; основні прийоми редагування перекладних 

художніх текстів. 

уміти: ідентифікувати стильові характеристики та художні засоби 

першотвору; проводити зіставний аналіз тексту рукопису зі змістом та формою 

першотвору; аналізувати індивідуальний стиль автора першотвору; 

застосовувати систему редакторсько-коректорських знаків, редакторські правки 

для поліпшення якості тексту рукопису; демонструвати практичні навички 

редагування перекладних художніх текстів. 

володіти: навичками здійснювання лінгвістичного аналізу тексту; вміння 

застосовування стилістичних засобів та прийомів для досягнення образності 

художнього тексту; розпізнавати стилістичні прийоми і засоби виразності 

художньої мови тексту; застосовувати знання філологічних дисциплін для 

лінгво-аналізу. 

          Зміст навчальної дисципліни: 

Стилістичні особливості англійської та української мов в аспекті 

перекладознавства. Відтворення композиційних та синтаксичних особливостей 

художнього дискурсу. Структурно-синтаксична будова художнього дискурсу: 

текстова модель. 

Етапи перекладацького процесу і фактори, що впливають на процес 

перекладу стилістичних одиниць. 

Семантичні та стилістичні особливості перекладу художнього дискурсу. 

Комплексний перекладацький аналіз текстів художнього дискурсу. Суміжні 

термінологічні системи та їх взаємодія. Особливості перекладу художніх  



термінів з англійської мови на українську. Комунікативно-функціональний 

аспект художнього тексту. Прагматичні особливості перекладу художніх текстів. 

Семантико-семіотичний аспект перекладу текстів художнього дискурсу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ECTS, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 34 години практичних занять і 57 годин самостійної 

та 14 годин індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


