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ВСТУП
Програма кандидатського іспиту з перекладознавства є навчальною
програмою для здобувачів наукового ступеня кандидата філологічних наук
із спеціальності 10.02.16 перекладознавство. Заняття за цією
програмою проводяться в обсязі 200 аудиторних годин та 100 годин
самостійних занять.
На кандидатському іспиті перевіряються знання з перекладознавства в
обсязі даної програми. Іспитова картка містить три питання з різних
галузей даної наукової дисципліни. До кандидатського іспиту
допускаються ті, хто засвоїв матеріал, визначений програмою, за 10 днів
до іспиту подав реферат з теми кандидатської дисертації, оцінений
рецензентом (керівником) позитивно, і додаткову програму з
перекладознавства за темою дисертації (6 теоретичних питань і відповідну
наукову бібліографію, що містить не менше 20 позицій).
ЗМІСТ КУРСУ
Історія перекладу
Початки та етапи розвитку перекладу у світі. Переклад у стародавньому
світі. Переклад в середні віки та в епоху Відродження. Переклад доби
романтизму та постромантизму. Переклад Б епоху модернізму.
Особливості розвитку перекладу в XX столітті- Історична еволюція
принципів перекладання. Буквальний переклад, перелицювання,
травесті, вільні переклади, імітації, переспіви, власне переклади.
Перекладна література як частина національної літератури. Видатні
перекладачі минулого і сучасності. Роль перекладу у світовій культурі.
Національні школи перекладу
Переклад в Україні. Перекладацька спадщина І. Франка, Л. Українки,
II. Куліша, М. Старицького, П. Грабовського та інших. Майстри
українського перекладу XX сторіччя. Переклад за кордоном (в Росії,
країнах Європи, Північної і Південної Америки). Погляди на проблему
перекладності різних національних шкіл перекладу. Переклад в країні, мова
якої вивчається здобувачем наукового ступеня.
Загальна теорія перекладу
Предмет перекладознавства і його місце в системі гуманітарних наук.
Зв'язки перекладознавства із суміжними дисциплінами (семіотикою,
мовознавством, літературознавством, психологією, соціологією та
інформатикою). Лінгвістичний та нелінгвістичний аспекти перекладу.
Теорія перекладу і контрастивна лінгвістика, семантика, граматика,
психолінгвістика,
соціолінгвістика,
лінгвістика
тексту
і
прагмалінгвісткка. Загальна і спеціальні теорії перекладу.
Основні напрямки загальної теорії перекладу. Прескриптивна,
дескриптивна, інтерпретативна, індуктивна та комунікативна теорії

перекладу,
Теоретичні
моделі
перекладу,
теорія
закономірних
співвідношень, теорія рівнів еквівалентності, трансформаційна,
семантико-денотативка, ситуативна, денотативна та комунікативна
теорія.
Розвиток дескриптивної теорії в працях А.В. Федорова, Я.І. Рецкера,
Ж. Мунена, Дж. Кет форда, С. Влахова, С. Флоріна та інших. Досягнення
інтерпретативної теорії перекладу (праці А. Поповича, Ю. Еткінда, Ю.
Найди Ж.-Р. Ладміраля, М. Ледерер та інших). Розвиток
комунікативної творі перекладу в працях німецької школи перекладу
(О. Каде, Г. Єгер та інші) теорії художнього перекладу в останні
десятиліття. Проблема перекладності. Перекладність як принципова
можливість комунікативно-адекватного перекладу. Головні аргументи на
користь перекладності. Критичний аналіз концепцій перекладності. Точність,
еквівалентність і адекватність перекладу. Мовна картина світу і перекладність.
Мовнв і культурні перешкоди на шляху перекладності, способи їх подолання
та забезпечення адекватності перекладу.
Жанрові теорії перекладу
Жанри текстів і переклад. Жанрові норми в мові оригіналу і мові
перекладу. Особливості перекладу художньої прози і поезії (оповідань,
романів, повістей, віршів, поем, драматичних творів), публіцистичних текстів,
ділової документації та кореспонденції, наукових текстів (статей, монографій,
підручників), технічних текстів (інструкцій, патентів, технічних умов),
юридичних текстів (законів, постанов органів державної влади, положень).
Проблеми художнього перекладу. Особливості літературно-художньої
комунікації та переклад. Мовна природа художнього образу і трансформація
художнього образу в перекладі. Збереження смислової та естетичної вартості
художнього тексту. Проблема збереження національних ознак змісту
оригіналу та його стилістичної своєрідності. Стилістична інтерпретація тексту
в перекладі. Часові і просторові зсуви при перекладі художнього тексту.
Критерії оцінки якості художнього перекладу.
Проблема одиниці перекладу
Погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на проблему одиниці
перекладу. Визначення одиниці перекладу. Відмінності визначення одиниць
перекладу стосовно письмового і усного перекладу. Дискретність і
недискретність одиниці перекладу. Одиниці орієнтування перекладача в
оригіналі в письмовому і усному перекладі. Повідомлення і мовленнєвий акт
як одиниці перекладу.
Переклад як особливий вид комунікації,
Переклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікація.
Основні комунікативні аспекти перекладу. Складові процесу перекладу та
їх взаємодія. Бар'єри в перекладацькій комунікації та чинники, що
впливають на процес перекладу. Перекладацька компетенція та її

структура. Двомовність перекладача.
Типологія перекладу
Критерії класифікації перекладацької діяльності. Головні параметри та
види класифікацій перекладу. Буквальний, дослівний і адекватний (точний)
переклад. Двомовний та багатомовний переклад. Письмовий і усний
переклад. Повний переклад і адаптувальне транскодування, Синхронний
переклад. Послідовний односторонній і двосторонній переклад.
Особливі види усного перекладу (переклад з аркушу, переклад
транскриптів фільмів та ін.). Художній, науково-технічний, військовий та
діловий переклад. Переклад і параперекладацька діяльність (анотування,
реферування та ін.).
Культурологічний аспект перекладу
Переклад як контакт мов і культур. Уникнення інтерференції мови
оригіналу при перекладі. Контекстні системи оригіналу і перекладу.
Рецепція оригіналу в культурі вихідної мови та рецепція перекладу в
культурі цільової мови. Універсальність і етноспецифіка мови і мовлення
та переклад. Проблема перекладу етноспецкфічних мовних елементів та
мовленнєвих одиниць та шляхи її розв'язання.
Інформаційний аспект перекладу
Інформаційна структура оригіналу і перекладу. Плани позамовно
інформації. Константні та оказіональні види екстралінгвістичної
інформації Денотативна (семантична),
коно-тативна
(експресивностилістична), соціокультурна (прагматична), хронологічна, асоціативнообразна і алюзивна інформація в оригіналі та її передавання у перекладі.
Мовна інформація в оригіналі і перекладі. Мовні форми, мовні значення
позамовна ситуація у перекладі. Зміст і смисл, мовне і комунікативне
значення перекладі. Смисл повідомлення як інваріант перекладу.
Інформативна структурі тексту та його складових (наративної структури,
речень, словосполучень і слів Розбіжності структурування інформації в
реченнях мов оригіналу і перекладу.
Смислове ототожнення оригіналу і перекладу як основа їхньої
комунікативної рівноцінності. Співвідношення змісту й смислу тексту у
перекладі Еквівалентність різномовних текстів на рівні змісту і смислу.
Ситуація, визначення та способи її опису в оригіналі і перекладі. Тотожність
ситуацій, що позначаються оригіналом і перекладом. Тотожні та різні способи
опису ситуації оригіналі і перекладі.
Інваріантна основа семантичних перетворень в перекладі. Семантична
варіювання в межах однієї та різних семантичних структур.
Взаємозв'язків мовної і позамовної інформації в тексті і його врахування
при перекладу інформація (домінанта) оригіналу і її відображення у
перекладі.

Граматичні проблеми перекладу
Роль граматичного рівня у перекладі. Співвідношення граматичних
систем мов оригіналу і перекладу. Граматичні трансформації у перекладі та їх
причини. Види граматичних трансформацій: додавання та вилучення
граматичних елементів, перестановки граматичних елементів, заміни
частин мови та синтаксичних функцій, об'єднання речень та поділ складних
речень. Граматичні перекладні відповідники. Сполучуваність слів і
переклад. Переклад слів різких частин мови. Типові помилки в
передаванні граматичних форм, конструкцій і значень під час перекладу.
Лексико-фразеологічні проблеми перекладу
Співвідношення лексичних систем мов оригіналу і перекладу. Типи
міжмовних лексичних відповідників: повні, часткові, константні та
оказіональні; синонімічні, антонімічні та гіпо-гіперонімічні перифрази.
Лексичні трансформації в перекладі та їх причини. Основні типи лексичних
трансформації: генералізація і конкретизація значень, додавання та
вилучення
слів,
контекстуальна
заміна,
семантичний розвиток,
"антонімічний" переклад.
Способи перекладу простих, афіксальних та складних термінів. Способі
перекладу неологізмів. Передавання назв і абревіатур у перекладі
Етноспецифічна лексика та способи її перекладу. Передача необразних і
образних сталих словосполучень і фразеологізмів. Типові помилки в
перекладі лексики і фразеології.
Жанрово-стилістичні проблеми перекладу
Співвідношення функціонально-стильових систем вихідної та цільової
мов. Порівняльна стилістика і переклад. Жанрова типологія перекладу.
Жанрово-стилістична домінанта оригіналу як інваріант перекладу.
Стилістична адекватність перекладу. Стилістична компенсація у перекладі
та її види. Стилістичні засоби та прийоми як об'єкт перекладу. Передача
фоностилістичних, лексико-стилістичних та синтактико-стилістичних
засобів і фігур мовлення. Типові помилки в передаванні жанровостильових особливостей оригіналу під час перекладу.
Прагматичні проблеми перекладу
Прагматичні аспекти перекладу. Прагматика тексту і переклад.
Прагматична типологія текстів, релевантна для перекладу. Прагматична
настанова жанру та прагматична інтенція актора оригіналу. Відмінність
принципів і етикетних форм спілкування у різних культурах та її
врахування у перекладі. Передача прагматичних значень слів у
перекладі. Мовленнєві акти е перекладі. Передавання прямих і
непрямих мовленнєвих актів. Чинник адресата у перекладі. Проблема
рівноцінності впливу оригіналу і перекладу. Прагматична адаптація у
перекладі, її причини та види.

Критика перекладу
Сутність та завдання критики перекладу. Критика перекладу як
комплексна філологічна дисципліна. Взаємодія критики і теорії перекладу.
Роль критики перекладу у розвитку перекладознавства та практики
перекладу. Порівняння перекладу з оригіналом як основний
методологічний прийом критики перекладу. Видатні критики перекладу.
Критика перекладу в Україні та за кордоном. Принципи рецензування
перекладу.
Редагування перекладу
Якість перекладу і його оцінка. Критерії оцінки перекладів різних видів
(усного, письмового, художнього, наукового-технічного, ділового тощо) та
їхня історична еволюція. Редагування як поліпшення якості перекладів.
Врахування норм оригіналу і перекладу при редагуванні. Жанровостильові розбіжності текстів оригіналу і перекладу і їхнє редагування.
Типові помилки в перекладах. Усунення з тексту перекладу наслідків
інтерференції мови та жанрових норм оригіналу. Особливості редагування
текстів перекладів різних стилів та жанрів із врахуванням стильових і
жанрових норм. Правило збереження національної і стилістичної
своєрідності оригіналу в процесі редагування перекладу. Робота редактора
перекладів над термінами в різких видах спеціальних текстів.
Переклад і варіативність мови
Просторова та часова варіативність мови і переклад. Варіанти
полінаціональних літературних мов і переклад. Врахування належності
цільової аудиторії перекладу до носіїв певного варіанту полінаціональної
мови. Проблеми перекладу віддалених у часі текстів на сучасну мову.
Перекладна лексикографія
Перекладознавство і перекладна лексикографія. Особливості перекладної
лексикографії. Принципи укладання перекладних словників (точність
перекладних відповідників, врахування частотності слів, повнота опису
лексики та значень тощо). Еквівалентність в перекладному словнику. Види
перекладних відповідників у перекладному словнику. Додаткова
інформація в перекладних словниках. Нове в перекладній лексикографії
(перекладні тезауруси, словники вживання мовних елементів тощо).
Проблеми перекладної лексикографії в Україні.
Машинний переклад
Історія розвитку машинного перекладу. Принципи та методи
моделювання перекладу в дослідженнях з машинного перекладу.
Лінгвістичне забезпечення систем машинного перекладу. Структурні
складові систем машинного перекладу. Етапи машинного перекладу.
Аналіз та синтез в машинному перекладі. Перекладні словники та

алгоритми перекладу. Провідні системи і програми промислового та
офісного машинного перекладу в Україні і за кордоном. Машинний
переклад в інформаційній діяльності. Перспективи розвитку систем
машинного перекладу та моделювання перекладу. Усно-письмовий
машинний переклад.
Інформаційні технології в перекладацькій діяльності
Електронний офіс перекладача та порядок роботи в ньому. Способи
використання комп'ютера у перекладацькій діяльності. Промисло вий
комп'ютерний переклад і робота перекладача у складі групи в
комп'ютерній мережі. Програмне забезпечення комп'ютерного перекладу.
Електронна пам'ять перекладача, її структура та принципи функціонування.
Використання програм перекладу і перекладацьких систем електронної
пам'яті в процесі перекладу. Електронні перекладні та одномовні словники
і мультимедіа-енциклопедії у перекладацькій діяльності. Перекладацькі
ресурси Інтернету. Редагування комп'ютерного перекладу. Створення
комп'ютерних словників та перекладацьких утиліт.
Методика викладання теорії і практики перекладу у вищій школі
Місце курсів перекладу у навчальній програмі із спеціальності
"переклад". Проблеми укладання програми курсу з теорії і практики
перекладу. Зміст курсу теорії перекладу. Організація курсу практики
перекладу. Методики навчання перекладу. Види практичних занять з
письмового і усного перекладу. Види вправ з письмового і усного
перекладу. Завдання перекладацької практика студентів та написання
дипломних і магістерських робіт з перекладознавства.
Актуальні теоретичні і методологічні проблеми перекладознавчих
досліджень
Створення української бібліографії з перекладозкавства та історії
перекладу в Україні в іменах. Інтеграція досягнень перекладознавчої
думки в Україні та діаспорі. Контрастивнї лінгвістичні дослідження
української та іноземних мов на різних рівнях мовної структури,
орієнтовані на перекладознавство. Аналіз співвідношення еквівалентності
та адекватності в перекладі б світлі досліджень в галузях прагмалінгвістики
і когнітивної лінгвістики. Шляхи подальшого розвитку жанрових теорій
перекладу. Дослідження жанрово-стилістичних домінант текстів у
перекладознавстві. Лексикографічні проблеми створення словників для
перекладу на українську мову і з української мови і визначення по треб
та пріоритетів у цій галузі. Методологія та загальні принципи
перекладознавчого дослідження. Методи перекладознавчого дослідження.
Методологія досліджень галузі усного перекладу. Опрацювання методики
навчання перекладу та нові напрямки у створенні підручників і посібників
з теорії і практики перекладу.
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