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1. Метою вивчення дисципліни «Видова і жанрова специфіка перекладу художньої 

літератури (проза, драма, поезія)» є поглиблене ознайомлення аспірантів-філологів із 

визначальними рисами основних видів художньої літератури – прозою, драмою і поезією, які 

у всій багатій різноманітності жанрів та піджанрів вимагають від перекладача вправного 

володіння як універсальними стратегіями й тактиками відтворення усіх змістовно- 

формальних параметрів певного твору, так і суто індивідуальних, специфічних підходів до 

передачі індивідуально-особистісних вимірів авторського задуму. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану) 

3 кредити ЄКТС, 90 год., у тому числі: 

лекції – 20 год. 

практичні заняття – 10 год. 

самостійна робота  – 60 год. 
 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

 

3.1. Знати : 

 Сутнісні особливості кожного з трьох літературних видів і основні відмінності у 

перекладацьких підходах до їх відтворення, визначальні теорії та концепції у сучасному 
перекладознавстві; 

 Найпоширеніші жанри і піджанри прозових, драматичних і поетичних творів, які 

вимагають застосування специфічних рішень передачі їх змістовних і формальних 
параметрів. 

 Основні етапи діяльності перекладача художніх творів різних видів і жанрів; засоби 

мінімізації втрат у перекладі. 

 
 

3.2. Вміти: 

 Правильно визначати вид і жанр перекладеного твору; 

 Детально аналізувати застосовані у перекладі стратегії й тактики, які передають 

видо-жанрові особливості певного твору. 

 Вирізняти засоби збереження жанрово-стилістичного балансу в перекладеному 
творі, засоби відтворення авторської картини світу, з розмежуванням універсалій і 

індивідуальних рішень. 

 Здійснювати зіставний аналіз двох або декількох наявних перекладів прозового, 
драматичного або поетичного твору, порівнюючи здобутки і втрати кожного перекладача на 

рівні змісту і форми. 

 
 

4. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, 

драма, поезія)» поглиблює базові теоретичні знання аспірантів про невіддільну причетність 

художнього перекладу як діяльності до єдиного процесу розвитку світової культури і вчить 

розглядати кожну проблему перекладацького мистецтва щонайменше в двох планах – 

загальнолітературному і власне перекладацькому. В курсі розглядається діалектична єдність 

і взаємодія змісту і форми літературного твору і його перекладу, вивчаються факти 

літератури, зокрема перекладеної, в їх історичній обумовленості з урахуванням динамічного 

характеру літературного процесу. Особлива увага приділяється специфічним особливостям 

кожного з основних видів літератури – епосу (прозі), драмі й ліриці (поезії), з поглибленим 

вивченням жанрових рис внутрішньо-видових форм, які становлять істотні проблеми для їх 

правильного відтворення в перекладі і вимагають креативних підходів. 
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5. Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни полягають у формуванні в аспірантів 

компетентностей, а саме: інтегральної, загальних і фахових: 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність до глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань із дисциплін гуманітарного циклу (теорії і практики перекладу, стилістики української 

і іноземної мови, історії й теорії літератури), історії їх становлення і розвитку, сучасного 

стану й актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і методології філологічних студій, 

що передбачає проведення досліджень та здійснення інноваційної діяльності з 

використанням комплексу міждисциплінарних даних 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до пошуку й критичного осмислення інформації. 

ЗК 2. Здатність логічно, аргументовано і ясно будувати усне й писемне наукове 

мовлення. 

ЗК 3. Здатність до проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності; 

організації, планування та прогнозування результатів наукових досліджень. 

ЗК 4. Здатність орієнтуватися в термінології, володіти й оперувати знаннями з 

української мови відповідно до практичних потреб. 

ЗК 5. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, 

напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної і світової науки в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації. 

 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність виокремлювати і обґрунтовано оцінювати видо-жанрову специфіку 

художнього твору в перекладацькій перспективі. 

ФК 2. Здатність аналізувати здобутки і втрати на шляху до повноцінного відтворення 

видо-жанрових рис оригінального твору в наявних українських перекладах. 

ФК 3. Здатність систематизувати онтологічні властивості видо-жанрових форм 

художніх творів з огляду на перекладацькі стратегії й тактики. 

ФК 4. Здатність глибоко і різнобічно аналізувати українські переклади прозових, 

драматичних і поетичних творів в аспекті узагальнення доцільності задіяних стратегій і 

тактик у збереженні й відтворенні виду і жанру. 

ФК 5. Здатність проводити зіставний аналіз множинних перекладів художнього твору 

з метою осягнення загальноперекладацьких прийомів передачі видожанрових особливостей і 

унікальних креативних прийомів конкретного перекладача. 

ФК 6. Здатність формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі 

перекладознавства, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

ФК 7. Здатність визначати методологічні засади комплексного філологічного 

дослідження у сфері перекладознавства, самостійно розробляти й запроваджувати 

методологію дослідження, яка базується на результатах наукових розвідок, міжнародних 

стандартах і рекомендаціях. Удосконалювати методи проведення експериментальних 

досліджень і застосування методів статистичної та кількісної обробки одержаних 

результатів. 

ФК 8. Здатність виявляти спільні та відмінні тенденції в розвитку лінгвістики, 

літературознавства й перекладознавства. 

ФК 9. Здатність використовувати системні знання мови в теоретичному / 

практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, 

соціокультурному, семіотичному аспектах для аналізу та синтезу ідей, задіювати системні 

знання сучасних перекладознавчих студій у власній дослідницько-інноваційній діяльності. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною 

(освітнім компонентом) «Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія)», компетентностям, 

визначеним освітньо-науковою програмою 
 

 
Програмні компетентності Компетентності, визначені навчальною дисципліною (освітньо-науковим компонентом) 

 Загальні компетентності Фахові компетентності 

ІК ЗК 
1 

ЗК 
2 

ЗК 
3 

ЗК 
4 

ЗК 

5 

ФК 
1 

ФК 
2 

ФК 
3 

ФК 
4 

ФК 
5 

ФК 6 ФК 7 ФК8 ФК9 

ІК. Здатність розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних знань із 

загальнофілологічних дисциплін 

(мовознавства, теорії літератури, 

перекладознавства), історії їх 

становлення і розвитку, сучасного 

стану й актуальних проблем, 

новітніх наукових парадигм і 

методології філологічних 

досліджень (мовознавчих, 

літературознавчих, 

перекладознавчих). 

 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

ЗК 1. Здатність до оволодіння 
загальнонауковим (філософським) 
системним світоглядом, аналізу, 
синтезу і генерування нових ідей. 

 +   +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
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ЗК 2. Здатність до застосування 
сучасних інформаційних технологій 
у науковій діяльності, пошуку, 
систематизації та критичного 
аналізу інформації з різних джерел. 

  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +   

ЗК 4. Здатність спілкуватися з 
науковою спільнотою українською 
та іноземною (англійською або 
іншою відповідно до специфіки 
спеціальності) мовами з метою 
презентації та обговорення 
результатів своєї наукової роботи в 
усній та письмовій формі. 
 

   +   +  +       +  +   

ЗК 5. Усвідомлення необхідності 

та дотримання норм професійної 

етики та розширення загального 

культурного світогляду; здатність 

до безперервного професійного та 

особистісного розвитку, 

самовдосконалення. 

 

  +   +   +       +  +   

ЗК 7. Здатність до участі в роботі 

вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів з 

урахуванням європейської та 

євроатлантичної інтеграції 

держави; демонстрації значної 

авторитетності, інноваційності, 

високого ступеню самостійності, 

академічної та професійної 

доброчесності, постійної 

відданості розвитку нових ідей або 

процесів у передових контекстах 

професійної та наукової 

діяльності. 

 

  +   +   +       +  +   
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ЗК 8. Здатність до осмислення 

філософсько-світоглядних засад, 

сучасних тенденцій, напрямів і 

закономірностей розвитку 

вітчизняної і світової науки в 

умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації. 

 

  +   +   +       +  +  +  + 

ЗК 9. Здатність до наукового 

пізнання, застосування здобутих 

знань у практичній діяльності на 

засадах загальної та спеціальної 

методології. 

  +   +   +  +      +  +  +  

ФК 1. Здобуття концептуальних та 

методологічних знань у галузі 

філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових 

філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного 

наукового напряму. 

 

        +  +  +  +    +  + 

ФК 2. Здатність збирати дані для 
філологічного дослідження, 
систематизувати та інтерпретувати 
їх; започатковувати, планувати, 
реалізовувати та коригувати 
послідовний процес ґрунтовного 
наукового дослідження з 
дотриманням належної академічної 
доброчесності. 

  +   +   +  + +  +  +  +     
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ФК 3. Здатність аналізувати 
філологічні явища з погляду 
фундаментальних філологічних 
принципів і знань, класичних та 
новітніх дослідницьких підходів, а 
також на основі відповідних 
загальнонаукових методів. 

  +   +   +  + +  +  +  +  +  +  +  + 

ФК 4. Здатність розв’язувати 
широке коло проблем і завдань у 
галузі філології на основі розуміння 
їх природи, чинників упливу, 
тенденцій розвитку і з 
використанням теоретичних та 
експериментальних методів; 
розширювати та переоцінювати вже 
існуючі знання і професійну 
практику 
 

    +  + + + +  +  +    +  + 

ФК 5. Здатність до критичного 
аналізу, оцінки, синтезу, 
продукування нових ідей і 
розв’язання комплексних проблем в 
обраній галузі філологічних 
досліджень. 

  +   +   + + +   +  +  +  +  +  +  + 

ФК 6. Здатність планувати й 

організовувати професійну та 

науково-інноваційну діяльність у 

галузі філології, зокрема в 

ситуаціях, що потребують нових 

стратегічних підходів; вільно 

спілкуватися з питань, що 

стосуються сфери наукових та 

експертних знань у галузі 

філології, з колегами, широкою 

науковою спільнотою, 

суспільством у цілому; 

використовувати академічну 

українську та іноземну мови у 

професійній діяльності та в 

обраній галузі філологічних 

досліджень. 

     +          
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ФК 7. Здатність до 

лінгвокреативної діяльності в 

науковоінноваційній сфері. 

 

        +  +  +  +     

ФК 9. Здатність формулювати 

фундаментальну наукову 

проблему в галузі філології 

(мовознавство, літературознавство, 

перекладознавство), робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики. 

 

        +  +  +  + +  +  +  + 

ФК 11. Здатність виявляти спільні 

та відмінні тенденції в розвитку 

лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 

 

  +   +   +      +  +  +  + 

ФК 12. Здатність використовувати 

системні знання мови в 

теоретичному / практичному, 

синхронному / діахронному, 

діалектологічному, стилістичному, 

соціокультурному, семіотичному 

аспектах для аналізу та синтезу 

ідей, задіювати системні знання 

сучасних мовознавчих, 

літературознавчих і 

перекладознавчих студій у власній 

дослідницько-інноваційній 

діяльності. 

 

      +  +  +  +  +  + +  +  +  + 



1
0 

 

 



 

6. Очікувані результати навчання з дисципліни: 

 

Результат навчання (1. знати; 2. 

уміти; 3. комунікація; 4. 

автономність і відповідальність) 

Форми (та / або методи 

і технології навчання) 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 
оцінювання (за 

необхідності) Код Результат навчання 

1.1 Знання основних рис 

прозових, драматичних і 

поетичних   творів   як 

формотворних конструктів 

для передачі в перекладі 

Вправи Семінар 

1.2 Знання базових 

перекладацьких стратегій і 

тактик, які забезпечують 

відповідність виду і жанру 

перекладеного твору 
оригінальному 

Вправи, аналіз 

перекладів. 

 Семінар 

2.1 Уміння аналізувати і 

систематизувати 

визначальні  риси видо- 

жанрових  особливостей 

твору на доперекладному 

етапі 

Вправи Контрольна робота 

2.2 Уміння систематизувати 

перекладацькі здобутки і 

втрати на шляху 

досягнення повноцінного 

відтворення видо-жанрових 
складників оригіналу 

Аналіз перекладів Презентація 

3.1 Здатність до зіставного 

аналізу перекладів одного й 

того   самого   твору  в 

історико-методологічній 

перспективі 

Круглий стіл, 

обговорення 

гетерохронних 

перекладів. 

 Семінар 

4.1 Уміння відстоювати власну 

наукову позицію 

Виступ на конференції, 

підготовка презентацій, 
аналіз текстів. 

 Презентація 

 

7. Співвідношення очікуваних результатів навчання з дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 

Результати навчання з дисципліни (код) 
 

Програмні 

результати навчання 

 

1.1 

 

1.2 

 

2.1 

 

2.2 

 

3.1 

 

4.1 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні 

класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної 

спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й практичні 

проблеми в галузі дослідження і пропонувати шляхи їх 

вирішення. 

+ + + + +  

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові + + + + +  
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погляди у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію; критично 

аналізувати власні наукові досягнення і здобутки інших 
дослідників. 

      

ПРН 4. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання широкого 
кола проблем і завдань у галузі філології. 

 + + + +  

ПРН 13. Визначати мету власного наукового 

дослідження, генерувати нові ідеї, мислити абстрактно, 

адаптуватися до нових умов і ситуацій. 

+ + + + +  

ПРН 14. Формулювати фундаментальну наукову 

проблему в галузі філології (мовознавство, 

літературознавство, перекладознавство) та робочу 

гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

+ + + + +  

ПРН 15. Застосовувати принципи організації й 

проведення комплексних теоретичних і 

експериментальних досліджень в сфері філології 

(мовознавство, літературознавство, перекладознавство) з 

урахуванням відомих наукових розвідок, міжнародних 

стандартів і рекомендацій. 

+ + + + + + 

ПРН 16. Виявляти спільні та відмінні тенденції розвитку 
лінгвістики, літературознавства й перекладознавства. 

+ + + + +  

 

 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів навчання 

та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

8.1 Форми та критерії оцінювання студентів: 

семестрове оцінювання: 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 
При оцінюванні усних відповідей на теоретичні питання враховується їхній обсяг і повнота, 

а також ілюстрування прикладами: 

- оцінка 5: «відмінно» ставиться, якщо відповідь самостійна, правильна, повна, з 

доречними прикладами; 

- оцінка 4: «добре» ставиться, якщо відповідь самостійна, правильна, достатня, але без 

прикладів; 

- оцінка 3: «задовільно» ставиться, якщо відповідь недостатня чи з помилками»; 

- оцінка 2: «незадовільно» ставиться, якщо аспірант не відповідає на запитання. 

2. Оцінювання тестових завдань. 

- оцінка 5: «відмінно» ставиться в разі 100 % правильних відповідей; 

- оцінка 4: «добре» ставиться в разі 90 % правильних відповідей; 

- оцінки 3: «задовільно» ставиться в разі 60 % правильних відповідей; 

- оцінка 2: «незадовільно» ставиться в разі, якщо аспірант виконав завдання на 59 % і 

менше. 

3. Оцінювання домашньої самостійної роботи. 
При оцінюванні самостійної роботи враховуються обсяг виконаних завдань і якість їх 
виконання: 

- оцінка 5: «відмінно» ставиться в разі бездоганного виконання всіх завдань; 

- оцінка 4: «добре» ставиться в разі бездоганного виконання 75 % завдань; 
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- завдання, виконане на 50 % чи більше ніж на 50 %, але менше ніж на 70 % за умови 

правильного виконання, заслуговує оцінки 3: «задовільно»; 

оцінка 2: «незадовільно» ставиться, якщо завдання виконане менше ніж на 50 %. 

 

Підсумкове оцінювання  залік  

Умови допуску до заліку: 

Відвідування лекцій і практичних занять, виконання самостійної роботи та індивідуальних 

завдань. 

8.2 Організація оцінювання: 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна робота та 

самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» 

(«4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, 

невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0». 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії 

викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу аспіранта як середнє 

арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю 

оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом 

помноження на 10. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом 

семестру може становити 50. 

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Вона оцінюється в 4- 

бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). 

Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб: 

«відмінно» – 50 балів; 
«добре» – 40 балів; 

«задовільно» – 30 балів; 
«незадовільно» – 20 балів; 

нез’явлення на МКР – 0 балів. 

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і 

рейтингового бала за МКР. 

 

8.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно 90 – 100 

Добре 75 – 89 

Задовільно 60 – 74 

Незадовільно 0 – 59 

Зараховано 60 – 100 

Не зараховано 0 – 59 
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9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ 

п/п 

№ і назва теми 

(включно із 

темами, що 

винесені на 

самостійне 

опрацювання) 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Разо 

м 

у тому числі Разо 

м 

у тому числі 

лекці 

ї 

семіна 

рські / 

практ 

ичні 

занятт 

я 

самост 

ійна 

робота 

лекці 

ї 

семіна 

рські / 

практ 

ичні 

занятт 

я 

самос 

тійна 

робот 

а 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Перекладена література як складник літературного процесу в 

культурі-приймачі, а художній переклад як діяльність – частина єдиного процесу 

розвитку світової літератури 

1. Художній переклад 

як засіб збагачення 

культури-

приймача. 

Збереження 

смислової ємності 

художнього тексту 

як завдання 

перекладу. 

10 2  8 10 2  8 

2. Запозичення через 
переклад нових 

жанрових і 
піджанрових 
різновидів. 

4 2  2 4 2  2 

3. Проблема 

збереження 

етнокультурного 

забарвлення  в 

перекладах 

художніх  творів 

різних видів  і 

жанрів. 

Хронологічно 

зумовлені  риси 

першотвору  і 

засоби їх передачі 

в перекладі 

залежно від виду й 

жанру. 

8 2 2 4 8 2 2 4 

4. Соціокультурно 

зумовлені риси 

першотвору  і 

10 2 2 6 10 2 2 6 
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 засоби їх передачі 

в перекладі 

залежно від виду й 

жанру. 

Збереження 

індивідуальної 

своєрідності 

першотвору в 

перекладі. 

        

 Разом годин за 
модулем 1 

32 8 4 20 32 8 4 20 

Змістовний модуль 2. Осягнення оригінального твору перекладачем; інтерпретація 
оригінального твору; перевираження оригінального твору 

1. Інтерпретація 

оригінального 

твору. Визначення 

інтерпретаційної 

позиції 

перекладача  у 

відтворенні видо- 

жанрових 

складників. 

16 4 2 10 16 4 2 10 

2. Перевираження 

оригінального 

твору. 

Співвідношення 

двох  мовних 

систем в  аспекті 

передачі   видо- 

жанрових 

особливостей 

оригіналу; 

напруженість  в 

стилі перекладу. 

12 62  10 12 2  10 

 
Разом за Модулем 28 6 2 20 28 6 2 20 

 2         

Змістовий модуль 3. Особливості перекладу прозових, драматичних і поетичних творів 

1. Для прози 
характерна 

взаємодія  різних 

мовленнєвих 

планів – мовлення 

автора, оповідача, 

персонажів.  у 

перекладі прозових 

творів на перший 

план  виходить 

відтворення 

ідіостилю автора і 

14 2 2 10 24 2 2 10 
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 авторської картини 

світу, художньої 

літератури. 

        

2. В перекладі 

драматичних 

творів чітко 
виділяються два 

підходи – переклад 

літературний  і 

переклад 

сценічний. 

Сценічний діалог – 

це текст, 

розрахований на 

вимовляння і 

слухання. 

Сценічність 

мовлення    і 

сценічність вимови 

сигналізують,  що 

перед нами 

розвивається 

драматичний 

діалог. Перекладач 

мусить дуже точно 

відтворити жанрові 

особливості твору, 

не перетворюючи 

трагіфарс   на 

комедію чи 

трагедію на 

буфонаду. 

8 2 1 5 8 2 1 5 
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3. Спеціальна 

проблематика 

перекладу поезії 

найчастіше 

зводиться  до 

питання,    які 

існують вітчизняні 

еквіваленти 

іноземних   форм 

ритму  або  рими. 

Натомість, різниця 

між віршом  і 

прозою   значно 

глибша, вона 

стосується      всієї 

художньої 

структури   твору: 

якщо  в     прозі 

конструктивна 

одиниця    –    це 

повністю виражена 

думка, то у вірші 

це   частковий 

мотив, виражений 

нерідко   образом. 

Мова      поезії 

характеризується і 

своєрідністю 

лексики,    оскільки 

вибір слів у вірші 

залежить від вимог 

форми. 

8 2 1 5 8 2 1 5 

 МКР 2  2      

 Разом годин за 
модулем 3 

30 6 4 20 30 6 4 20 

 Усього годин 90 20 10 60 90 20 10 60 
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