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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми літературного перекладу» 
2020 – 2021 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – маґістр 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність – 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 
Освітня програма – Середня освіта (Мова і література (польська), українська мова і література)   
Загальний обсяг дисципліни – 4 (в кредитах ЄКТС) 
Статус дисципліни – вибіркова 
Інститут (факультет) – філологічний 
Кафедра – світової літератури та славістики 
Курс – I; семестр – 2; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання: польська 
Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: репродуктивний, проблемного викладу, інструктивно-практичний, евристичний, метод проєктів, 
дослідницький, моделювання професійних ситуацій, навчальна дискусія, «круглий стіл», майстер-класи, самоконтроль і 
самооцінка та ін. 
Форми навчання: денна 
Інтернет-покликання на дисципліну: http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/filfak-katalog-vybirkovyx-dyscyplin-
2021-2022-mag.pdf (матеріали до лекційних та практичних занять, інструктаж до індивідуальних завдань тощо викладач 
надсилає студентам на корпоративну електронну пошту групи) 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 
E-mail: (корпоративна ел. пошта) 
Тел.: контактний телефон (за згодою) 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та 
славістики 
Меньок Віра Володимирівна 
polcentrum@gmail.com  

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
Метою дисципліни є розвиток ключових предметних компетентностей студентів у процесі читацької, аналітично-
інтерпретаційної, дослідницької та перекладацької діяльності, формування знань про теорію та практику літературного 
перекладу, засвоєння естетично-філософських, культурно-історичних та поетикальних засад літературного розвою, 
формування розуміння літератури у системі культури, інтерпретація окремих явищ і творів польської літератури у контексті 
інших слов’янських літератур, зокрема української, а також у контексті європейської літературно-філософської парадигми. 
Водночас навчальна дисципліна має на меті заохочення студентів до осягнення духовних цінностей польсько-українського 
літературного дискурсу, поглиблення культурно-пізнавальних та науково-дослідницьких зацікавлень і мотивацій, розвиток 

здатностей розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі освіти у процесі навчання та при здійсненні професійної 
діяльності, що передбачає проведення комплексних досліджень та впровадження інновацій, а також виховання поваги до 
літературного доробку свого та інших народів, сприяння формуванню інтелектуально активної особистості громадянина 
України з високим рівнем професійної підготовки, гуманістичним світоглядом, національно усвідомленою позицією та 
відкритістю на діалог зі світовою культурою. 
 

Результати навчання (чому можна навчитися): 

 Володіти філософськими принципами трактування літературних явищ, напрямів, закономірностей, історично-
культурних традицій та індивідуальних особливостей і новаторств у літературній творчості та літературному 
перекладі. 

 Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу та кампаративістики; вміти застосовувати їх у 
власній науково-дослідницькій практиці та освітньо-педагогічній діяльності вчителя-філолога. 

 Знати й розуміти засадничі властивості літературного перекладу як мистецького процесу та професійної 
філологічної діяльності, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності вчителя польської мови й 
літератури та української мови й літератури. 

 Аналізувати та інтерпретувати твори польської художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в 
літературному процесі загалом та в трансляторському діалозі з українським літературним дискурсом.  

http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/filfak-katalog-vybirkovyx-dyscyplin-2021-2022-mag.pdf
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/filfak-katalog-vybirkovyx-dyscyplin-2021-2022-mag.pdf
mailto:polcentrum@gmail.com
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 Знати й розуміти основні поняття, закони, принципи й технології літературного перекладу, застосовувати їх у 
власній перекладацькій практиці та в методиці навчання польської літератури; володіти методологією та 
дидактикою літературного перекладу, знати основних представників сучасної українсько-польської трансляторики. 

 Володіти сучасними принципами й методами літературознавчого та спеціального транслятологічного аналізу, 
систематизації та інтерпретації існуючих джерел дослідження обраної наукової проблеми, уміти виявляти 
закономірності та зв’язки між ними; проєктувати та здійснювати емпіричні й експериментальні дослідження; 
проявляти творчі та інноваційні здібності під час наукового дослідження. 

 Уміти фахово застосовувати літературознавчо-транслятологічний понятійно-термінологічний ресурс під час 
навчання мови та літератури в загальноосвітній школі та інших освітянських установах; фахово володіти класично 
усталеними у теоретичному континуумі та сучасними методиками навчання польської мови та літератури. 

 Володіти принципами, методологією, методами та провідними сучасними інформаційно-комунікативними 
технологіями провадження наукових досліджень та навчально-освітнього процесу з урахуванням сучасних 
освітянсько-дидактичних умов навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах. 

 Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти для впровадження змін та 
інновацій; застосовувати профільні знання в умовах індивідуалізації та диференціації навчання. 

 Володіти базовими знаннями принципів демократії, аналізувати суспільні процеси та впливати на них, розуміти 
власну роль та роль інших людей у побудові демократичного суспільства. 

 Налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, загальноосвітніми закладами з метою 
забезпечення якості освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів. 

 Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування та розвитку системи 
загальної середньої освіти в Україні, використовувати у своїй педагогічній діяльності. 

 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями): 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо. ЗК 2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 3. Здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 4. Здатність проведення досліджень на належному рівні. ЗК 5. Здатність 
спілкуватися іноземною мовою. ЗК 6. Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані 
рішення. ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 9. Здатність працювати в команді. ЗК 10. Цінування та 
повага різноманітності та мультикультурності. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
ФК 1. Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти формами і методами навчання. 
ФК 2. Володіння контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних дисциплін, суміжних із 
філологічними, вміння застосовувати їх у процесі фахової діяльності вчителя-філолога. ФК 3. Здатність володіти іноземною 

мовою в галузі професійної діяльності. ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування 
мовного/мовленнєвого та літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 
ФК 5. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, процесів, напрямів, тенденцій, 
архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки окремих історичних епох, національних культур, мовно-культурних 
реґіонів ФК 6. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, мережевих програмних систем та 
інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі лінґвістики та літературознавства. 
ФК 7. Здатність здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами наукових 
досліджень. ФК 8. Уміння практично використовувати здобуті теоретичні знання при аналізі та інтерпретації художніх 

текстів, а також у процесі написання наукових та методичних робіт. ФК 9. Здатність використовувати базові знання в 
процесі планування, організації, моделювання та аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими 
технологіями прийняття рішень в управлінні навчальним закладом, здатність використовувати сучасні технології 
управління педагогічним колективом. ФК 10. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній 
діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 
 

Пререквізити дисципліни (теоретична база вивчення дисципліни, можуть бути відсутні). Навчальна дисципліна 
«Теоретичні проблеми літературного перекладу» викладається на базі фундаментальних, професійно орієнтованих 
дисциплін, що забезпечують інтеграцію наукових та професійно фокусованих знань: «Філософія», «Вступ до 
літературознавства», «Інтерпретація літературного твору», «Історія польської літератури», «Історія української літератури», 

«Методика навчання польської літератури», «Практичний курс польської мови». 
 

Постреквізити дисципліни (при вивченні яких дисциплін, при виконанні яких видів навчальної роботи будуть використані 
набуті знання, вміння). Навчальна дисципліна «Теоретичні проблеми літературного перекладу» є важливою складовою  
фахової підготовки філологів другого рівня вищої освіти, майбутніх учителів польської мови і літератури та української 
мови і літератури та/або літературознавців, полоністів, науково-академічних працівників, перекладачів тощо; навчальна 
дисципліна професійно та концепційно пов’язана із вивченням таких дисциплін, як «Філософія освіти», «Теорія 
літератури», «Порівняльне літературознавство», «Сучасний літературний процес польської літератури», «Сучасний 
світовий літературний процес» – її вивчення корелює з теоретичними знаннями зі спеціальних дисциплін та інтегрується в 

цілісну систему знань, умінь і навичок студентів; набуті знання й уміння з даної дисципліни суттєво впливають на 
вироблення теоретично-прикладного інструментарію та концептуального порівняльного аналізу літературних явищ і фактів, 
що є необхідною передумовою й базою для якісного виконання студентами кваліфікаційних робіт з обраної спеціальності. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

 види, техніки та технології перекладу, перекладальність та ступінь перекладальності, вільний переклад, метафраза, 
парафраза, адаптація; 

 теорія перекладу та компаративістика, традаптація, стратегія перекладу, вихідний та цільовий текст, модуляція, 
еквівалентність; 
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 методологічні та перекладацькі помилки у літературному перекладі, верифікація перекладу та транслятологічний 
аналіз; 

 дискурс та інтерпретація у трансляториці, трансфер та транскодування, відповідальність у трансляториці; 

 дидактика перекладу, постава перекладача та її концепції, компетентності перекладача; 

 норма перекладу, узус, колокація, екзотизація та натуралізація перекладу, прозорість, план вираження, план змісту, 
мовний знак, контекст, реєстр; 

 асоціативні зв’язки у процесі перекладу, контекстуальне знання та значення, конотація та денотація, 
девербалізація, документація, паралельний текст, макроконтекст та мікроконтекст, сеґментація, голістичний та 
атомістичний аналіз літературного перекладу; 

 інтертекстуальність, структуралістська теорія перекладу, деконструкціонізм, постмодерністичні теорії перекладу; 

 літературний переклад та сучасна літературна рецепція, літературний дискурс, міжлітературні взаємини; 

 сучасний стан та перспективи перекладів української літератури польською мовою та польської літератури 
українською мовою, провідні представники сучасної українсько-польської трансляторики. 

 

уміти: 

 будувати одну або декілька гіпотез історико-літературного та перекладацького аналізу в рамках окремої теми; 

 добирати попередньо набуті знання, що є необхідними для планування й проведення історико-літературного, 
загальнотеоретичного і транслятологічного аналізу, інтерпретації та верифікації результатів перекладу; 

 обирати принципи, методи і шляхи аналізу та інтерпретації з метою успішного вирішення поставленого 
трансляторського завдання; 

 виявляти й пояснювати зв’язок історії та теорії перекладу, їх контекстуальне трактування у рамках окресленої 
літературної доби, школи, напряму, творчості окремого автора тощо; 

 розрізняти й знати характеристики процесу та етапів перекладу; 

 виокремлювати літературні епохи й арґументувати їхню відмінність від попередніх епох для оцінки 
перекладацької специфіки; 

 з’ясовувати на прикладах окремих перекладів зв’язок традиції та новаторства у літературі; 

 аналізувати художні концепції того чи іншого автора та його перекладацько-рецептивні «засвоєння» у різних 
мовно-культурних контекстах; 

 виявляти принципи художнього мислення автора; 

 аналізувати й інтерпретувати художньо-образну систему твору задля розуміння його суті з метою здійснення 
якісного літературного перекладу; 

 визначати у літературному творі поетичні засоби та інтерпретувати їх значення для втілення головної духовно-
поетичної вартості твору в його перекладній адаптації; 

 творчо формулювати й арґументувати власні концепції розуміння літературно-перекладного факту, явища. 
 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни: 
Переклад як галузь гуманітаристичної та творчої діяльності; професійний переклад та літературний (художній) переклад. 
Літературний переклад, його види та транслятологічні чинники. Закони, принципи, техніки та технології літературного 
перекладу. Модельна версія літературного перекладу, методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі. 
Дискурс та інтерпретація у теорії перекладу, еквівалентність та транскодування. Дидактика перекладу та проблеми 

термінології перекладознавства; постава та відповідальність перекладача в літературному перекладі. Професійні, 
філологічно-дидактичні, філософські та етичні виміри в історії літературного перекладу. Теорія перекладача як другого 
автора: сучасне трактування компетентностей літературного перекладача. Структуралістські та постмодерністські 
транслятологічні теорії, концепція «відсутнього перекладача». Теорія абсолютної свободи перекладача та концепція 
заперечення мови. Постмодерна концепція мімезису та сучасні тенденції в перекладознавстві. Теоретична проблема 
адекватності культурних контекстів у літературному перекладі. Сучасний українсько-польський транслятологічний дискурс 
в літературі та його провідні представники. 
 

Тематика практичних (семінарських) занять: 

 Познанська школа літературного перекладу та транслятологічний маніфест Станіслава Бараньчака. 

 Українські переклади польської поезії: Адам Заґаєвський, Віслава Шимборська, Чеслав Мілош, Збіґнєв Герберт. 
Транслятологічний аналіз перекладів обраних віршів. 

 Польські переклади сучасної української прози: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр 
Бойченко, Андрій Любка, Андрій Бондар. Голістичний та атомістичний аналіз польських перекладів обраних 
фрагментів прози українських авторів. 

 Особливості трансляторської рецепції сучасної польської прози в українському літературному дискурсі: Анджей 
Стасюк, Дорота Масловська, Войцєх Кучок, Даніель Одія. Транслятологічний аналіз та верифікація українських 
перекладів обраних фрагментів сучасної польської прози. 

 Андрій Бондар як перекладач прози Вітольда Ґомбровича. Транслятологічно-контекстуальна інтерпретація 
обраних фрагментів перекладів. 

 Олександр Бойченко як перекладач табірної прози Тадеуша Боровського. Контекстуально-історичний та 
транслятологічний аналіз обраних перекладних фрагментів зі збірки оповідань Боровського «У нас, в Аушвіці». 

  Остап Сливинський як перекладач прози Ольґи Токарчук. Аналіз вихідного тексту та ступеня його еквівалентності 
у цільовому тексті, оцінка реалізації макроконтексту та мікроконтексту в перекладі (на прикладі обраних 
перекладних фрагментів з романів Токарчук «Книги Якова» та «Бігуни»).  

 Богдан Задура як перекладач сучасної української поезії. Верифікація та оцінювання обраних перекладів віршів за 
критеріями логічних зв’язків та ієрархічних залежностей в процесі перекладу. 
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 Яцек Подсядло як перекладач поезії Юрія Андруховича та Сергія Жадана. Аналіз культурного контексту та 
смислових елементів вихідного тексту стосовно їх відтворення в цільовому тексті (на прикладі перекладів обраних 
віршів зі збірок «Дрогобич» Жадана та «Екзотичні птахи і рослини» Андруховича). 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання): 59 аудиторія (або інша, згідно 
з розкладом занять), корпус 2 (філологічний факультет); читання лекцій із використанням мультимедійних презентацій 

(використання проєктора, екрана, інтернетно-мережевих ресурсів тощо); при дистанційній формі навчання використання 
інтернет-платформ Zoom, Google Meet та ін. 
 

6. Інформація про консультації (вказується розклад консультацій): консультації надаються раз на два тижні в ауд. 68 
(філологічний факультет) за попередньо узгодженим зі студентами графіком; при дистанційній формі навчання консультації 
проводяться на платформі Zoom за попередньо узгодженим графіком. 
 

7. Система оцінювання (вказуються види контролю; методи та форми контролю, також подаються загальноуніверситетські 
критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни): 
 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 

 відповіді, виступи, дискусії, презентації на практичних заняттях; 

 співбесіда з лектором на основі засвоєного теоретичного матеріалу; 

 індивідуальне завдання (перекладацький майстер-клас); 

 самостійна робота студентів; 

 залік. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною та ЄКТС.  
 

А (90–100) – «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок): здобувач вищої освіти другого ступеня 

демонструє відмінне знання теоретичних проблем літературного перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої 

діяльності; види та чинники літературного перекладу; закони, принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний 

літературний переклад та дидактика перекладу; методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та 

інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність літературного перекладу; професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні 

проблеми літературного перекладу; сучасні трактування перекладу та перекладача; сучасні тенденції в перекладознавстві; значення 

культурних контекстів у літературному перекладі; сучасний українсько-польський транслятологічний дискурс в літературі та його провідні 

представники; окрім цього, студент вміє проводити зіставний транслятологічний аналіз вихідного та цільового тексту; інтерпретувати та 

оцінювати якість літературного перекладу; здійснювати огляд транслятологічної та критичної літератури; реалізувати власний 

літературний переклад на основі набутих фахових знань; виконав усі види навчальної роботи. 
 

В (82–89) – «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): завдання у цілому виконано в повному обсязі, проте є певні 

недоліки у виконанні роботи – ознаки неповноти розуміння й знання необхідного матеріалу. Здобувач вищої освіти другого ступеня 

демонструє здебільшого добре знання теоретичних проблем літературного перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та 

творчої діяльності; види та чинники літературного перекладу; закони, принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний 

літературний переклад та дидактика перекладу; методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та 

інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність літературного перекладу; професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні 

проблеми літературного перекладу; сучасні трактування перекладу та перекладача; сучасні тенденції в перекладознавстві; значення 

культурних контекстів у літературному перекладі; сучасний українсько-польський транслятологічний дискурс в літературі та його провідні 

представники; окрім цього, студент вміє проводити зіставний транслятологічний аналіз вихідного та цільового тексту; інтерпретувати та 

оцінювати якість літературного перекладу; здійснювати огляд транслятологічної та критичної літератури; реалізувати власний 

літературний переклад на основі набутих фахових знань; виконав усі види навчальної роботи.  
 

С (75–81) – «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок): отримує здобувач, який демонструє 

здебільшого достатні знання теоретичних проблем літературного перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої 

діяльності; види та чинники літературного перекладу; закони, принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний 

літературний переклад та дидактика перекладу; методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та 

інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність літературного перекладу; професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні 

проблеми літературного перекладу; сучасні трактування перекладу та перекладача; сучасні тенденції в перекладознавстві; значення 

культурних контекстів у літературному перекладі; сучасний українсько-польський транслятологічний дискурс в літературі та його провідні 

представники; також студент на достатньому рівні вміє проводити зіставний транслятологічний аналіз вихідного та цільового тексту; 

інтерпретувати та оцінювати якість літературного перекладу; здійснювати огляд транслятологічної та критичної літератури; реалізувати 

власний літературний переклад на основі набутих фахових знань; виконав усі види навчальної роботи.  
 

D (67–74) – «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні знання з 

питань літературного перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої діяльності; види та чинники літературного 

перекладу; закони, принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний літературний переклад та дидактика перекладу; 

методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність 

літературного перекладу; професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні проблеми літературного перекладу; сучасні 

трактування перекладу та перекладача; сучасні тенденції в перекладознавстві; значення культурних контекстів у літературному перекладі; 

сучасний українсько-польський транслятологічний дискурс в літературі та його провідні представники; водночас студент не демонструє 

достатніх умінь проводити зіставний транслятологічний аналіз вихідного та цільового тексту; інтерпретувати та оцінювати якість 

літературного перекладу; відчуває труднощі у здійсненні огляду транслятологічної та критичної літератури; не вміє реалізувати власний 

літературний переклад на основі набутих фахових знань; виконав усі види навчальної роботи.  
 

E (60–66) – «задовільно» – «3» (виконання відповідає мінімальним критеріям): отримує здобувач, який загалом виявив посередні знання 

навчального матеріалу, недостатньо відтворює програмний матеріал, майже не спирається на матеріали, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах літератури; слабо володіє професійною термінологією, поверхнево знає питання літературного 

перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої діяльності; види та чинники літературного перекладу; закони, 

принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний літературний переклад та дидактика перекладу; методологічні та 

перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність літературного п ерекладу; 

професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні проблеми літературного перекладу; сучасні трактування перекладу та 

перекладача; сучасні тенденції в перекладознавстві; значення культурних контекстів у літературному перекладі; сучасний українсько-

польський транслятологічний дискурс в літературі та його провідні представники; водночас студент не демонструє базових умінь 
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проводити зіставний транслятологічний аналіз вихідного та цільового тексту; не вміє інтерпретувати та оцінювати якість літературного 

перекладу; відчуває значні труднощі у здійсненні огляду транслятологічної та критичної літератури; не вміє реалізувати власний 

літературний переклад на основі набутих фахових знань; виконав більшість із запропонованих видів навчальної роботи. 
 

FX (35–59) – «незадовільно» – «2» (з можливістю повторного складання): отримує здобувач, який виявив незнання значної частини питань 

з теорії літературного перекладу, зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої діяльності; види та чинники літературного 

перекладу; закони, принципи, техніки та технології літературного перекладу; модельний літературний переклад та дидактика перекладу; 

методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та інтерпретація у теорії перекладу; еквівалентність 

літературного перекладу; професійні, філологічно-дидактичні, філософські та етичні проблеми літературного перекладу; сучасні 

трактування перекладу та перекладача тощо; водночас студент не вміє проводити зіставного транслятологічного аналізу вихідного та 

цільового тексту; не володіє інструментарієм інтерпретації та оцінювання якості літературного перекладу; не здійснює огляду 

транслятологічної та критичної літератури; не вміє реалізувати власний літературний переклад на основі набутих фахових знань;  не 

виконав усіх видів навчальної роботи. 
 

F (0–34) – «незадовільно» – «2»: отримує здобувач, який виявив незнання суттєвої більшості питань з теорії літературного перекладу, 

зокрема: переклад як галузь гуманітаристичної та творчої діяльності; види та чинники літературного перекладу; закони, принципи, техніки 

та технології літературного перекладу; методологічні та перекладацькі помилки в літературному перекладі; дискурс та інтерпретація у 

теорії перекладу; сучасні трактування перекладу та перекладача тощо; водночас студент не вміє проводити зіставного транслятологічного 

аналізу вихідного та цільового тексту; не знає інструментарію інтерпретації та оцінювання якості літературного перекладу; не здійснює 

огляду транслятологічної та критичної літератури; не вміє реалізувати власний літературний переклад на основі набутих фахових  знань; не 

виконав усіх видів навчальної роботи. 
 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: 
Засвоєння студентами теоретичного та прикладного матеріалу з навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми 
літературного перекладу» перевіряється шляхом усного опитування, виступів та дискусій під час практичних занять; оцінки 
письмових транслятологічних завдань; презентацій індивідуальних завдань; підсумкової співбесіди з лектором на основі 
засвоєного матеріалу. 
Упродовж семестру студент може отримати максимально 100 балів: робота під час практичних занять – 60 балів; 
індивідуальне транслятологічне завдання (переклад українською мовою обраного фрагмента прози сучасної польської 
літератури з порівняльним транслятологічним аналізом вихідного та цільового тексту) – 15 балів; співбесіда з лектором на 
основі засвоєного теоретичного матеріалу – 25 балів. 
Максимальна оцінка за відповіді, виступи й дискусії під час практичних занять – оцінка «5». Бали за роботу під час 

практичних занять обчислюються за формулою Х = A/n х 12, де А – сума усіх поточних оцінок, включаючи оцінки «2», а n – 
їх кількість (не менше п’яти). Якщо n<5, то для розрахунку Х приймаємо n = 5. Кількість балів Х заокруглюються до цілих. 
Розподіл 100 балів між видами робіт: 
 

Види запланованих робіт та максимальна кількість 

балів, що їм відповідають 
Залік 

Робота на 
практичних 

заняттях 

Індивідуальне 
транслятологічне 

завдання 

Співбесіда з 
лектором 

100 

60 15 25 

 

Підсумкова співбесіда з лектором передбачає виконання описово-аналітичних завдань з теоретичних та прикладних 

проблем навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, призначених на оцінку підсумкової співбесіди, виводиться 
шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання, його практичну спрямованість та 
можливість застосовувати у різних дослідницьких та методологічних ситуаціях. 
Залік за талоном № 2 та перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 
 

8. Питання до екзамену (перелік питань). Екзамен не передбачено навчальним планом. 
 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти): 
Відвідування занять. Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 100% стаціонарне або 
дистанційне відвідування всіх лекційних та практичних занять. Відсутність студента на понад 25% лекційних та практичних 
заняттях без поважної причини буде оцінена як FX. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання передбачених видів робіт. 
Письмові роботи. Студенти мають виконати всі запропоновані види письмових робіт (транслятологічні завдання за 
запропонованою схемою, термінологічні вправи за темами курсу, нотатки науково-критичних публікацій, транслятологічні 
есеї на основі інтерпретованих перекладів поетичних та прозових текстів тощо). 
Академічна доброчесність. Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 
не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою для її незарахування незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Література. Література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання іншої літератури та джерел, не включених до 
переліку рекомендованих. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова література, інтернет-ресурси): 
а) основна 

1. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak 2009. 

2. Tomaszkiewicz Teresa, Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004. 
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3. Balcerzan Edward, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Warszawa 1998. 

4. Barańczak Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, 

Kraków 1994. 

5. Bednarczyk Anna, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Warszawa1999. 

6. Fulińska Agnieszka, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wrocław 2000. 

7. Gaszyńska-Magiera Małgorzata, Granice przekładalności, Kraków1997. 

8. Kielar Barbara Z., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Warszawa1988. 

9. Komparatystyka literacka a przekład, Warszawa: PWN, 2000.  

10. Krysztofiak Maria, Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999. 

11. Legeżyńska Anna, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999. 

12. Lewicki Roman, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000. 

13. Lewicki Roman, Konotacja obcości w przekładzie, Lublin 1993. 

14. Nowicka-Jeżowa Alina, Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność, Warszawa 1997. 

15. Ojcewicz Grzegorz, Podstawy translatoryki, Warszawa 1991. 

16. Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii, 

Warszawa 1996. 

17. Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Kraków 1998. 

18. Przekład literacki a przekład użytkowy. Teoria i praktyka / materiały konferencyjne z 3 czerwca 1998 r., Częstochowa 1999 . 

19. Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność, Kraków 1997. 

20. Tabakowska Elżbieta, Językoznawstwo kognitywne a problematyka przekładu, Kraków 2001.  

21. Teoria i praktyka tłumaczenia IV, redaktor naukowy Urszula Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.  

22. Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993. 
 

б) додаткова 

1. Dąbska-Prokop Urszula, Śladami tłumacza. Szkice, Viridis 1997. 

2. Marcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa: PWN 2014. 

3. Handke Kwiryna, Socjologia języka, Warszawa: PWN 2009. 

4. Bugajski Marian, Język w komunikowaniu, Warszawa: PWN 2007. 

5. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. John Stewart, Warszawa: PWN 2012. 

6. Heinz Vater, Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, Warszawa: PWN 2009. 

7. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa: PWN 2014. 

8. Bralczyk Jerzy, Świat przez słowa, Warszawa: PWN 2009. 

9. Klasyczność i awangardowość w przekładzie, Warszawa 1995. 

10. Koziara Stanisław, Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza, Częstochowa 1993. 

11. Kozłowska Zofia, O przekładzie tekstu naukowego. (Na materiale tekstów językoznawczych), Lublin 1995. 

12. Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze, Kraków 1999. 

13. Mędelska Jolanta, Wawrzyńczyk Jan, Między oryginałem a przekładem. Rzecz o słownikach dwujęzycznych, Poznań 1992. 

14. Obyczajowość a przekład, Warszawa 1996. 

15. Pieńkos Jerzy, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Kraków 1993.  

16. Pisarkowa Krystyna, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Warszawa 1998. 

17. Steiner George, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Warszawa 2000. 

18. Tokarz Bożena, Wzorzec, podobieństwo, przypominanie, Poznań1998. 

19. Waczków Józef, O sztuce przekładu, Warszawa 1998.  

20. Żemła Katarzyna, Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach, Poznań 2000. 
 

в) інтернет-ресурси 

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_%28przek%C5%82ad%29 

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82ad_literacki 

3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_szko%C5%82y_przek%C5%82adu 

4. http://fp.amu.edu.pl/poetyka-przekladu-wedlug-edwarda-balcerzana/ 

5. https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-29/art/4560/ (за цим покликанням доступний повний текст статті) 

6. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_int

erpretacja-r1990-t-n3/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1990-t-n3-s7-

66/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1990-t-n3-s7-66.pdf 

7. http://informatorects.uw.edu.pl/pl/courses/view?prz_kod=3006-TPL-PK-OG 

8. http://rcin.org.pl/Content/49041/WA248_66144_P-I-2524_handzel-wspolczesne.pdf 

9. http://www.fragile.net.pl/home/proba-wytlumaczenia-przekladu-rozmowa-z-piotrem-de-boncza-bukowskim-o-teorii-i-praktyce-

przekladu/ 

10. https://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/translated/Even-Zohar_2009--Miejsce_tlumaczonej.pdf 

11. http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RP/article/viewFile/RP.2009.009/903 

12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Traduktologia 

13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Refrakcja_%28translatoryka%29 

14. https://rozstaje.art/aktualnosc/marcin-gaczkowski-o-nowych-tlumaczeniach-z-ukrainskiego/ 

15. https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/ (часопис з теорії та практики літературного перекладу) 
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