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ПЕРЕДМОВА

Одним з показників володіння іноземною мовою є вміння лю
дини донести зміст іншомовного повідомлення до тих, хто цієї 
мови не розуміє. Але в процесі навчання, особливо якщо воно 
відбувається без опори на рідну мову, часто трапляється так, що 
ці дві мови існують ніби паралельно, і людина, чудово володіючи 
кожною з них, відчуває певні труднощі, коли треба відтворити 
зроблене нею ж повідомлення, але іншою мовою.

Пропонований навчальний посібник, призначений для сту
дентів молодших курсів філологічних факультетів, і покликаний 
зміцнити зв’язки між рідною та іноземною мовами, розглядаю
чи переклад не просто як процес міжмовних трансформацій, а 
як вміння знаходити мовні засоби, здатні в конкретній ситуації 
донести до слухача зміст повідомлення. У ньому передбачається 
ознайомлення студентів з деякими положеннями науки про пе
реклад, з вимогами, що ставляться до перекладача, та тренування 
у виконанні різних видів усного перекладу, на практиці, таким 
чином, застосовуючи набуті вміння та навички. Посібник мож
на також використовувати як додатковий матеріал для старших 
класів шкіл із поглибленим вивченням англійської мови.

Як вправи, які охоплюють теми "Міжкультурні відмінності", 
"Освіта", "Спорт" та "Українці за рубежем", використані, голо
вним чином, записи бесід з носіями мови – учасниками моло
діжних обмінних програм, американськими та канадськими 
колегами та гостями Національного університету "Острозька 
академія".

При роботі з вправами можливі різні варіанти їх виконання:
– Опрацювання фонограми.
– Прослухайте фонограму без опори на текст. Перекладіть 

усно, роблячи паузу після кожного речення.
– Прослухайте фонограму без опори на текст, роблячи паузу 

після кожного речення. Перекладіть письмово.
– Прослухайте діалог, роблячи паузу після кожної реп ліки 

(при потребі робіть скорочені записи). Перекладіть репліки у 
 паузах.

– Прослухайте фонограму частинами по 23 хвилини, стис
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ло занотовуючи основну інформацію. Відтворіть почуте мовою 
оригіналу.

– Прослухайте фонограму частинами, занотовуючи основну 
інформацію. Пeрекладіть почуте, опираючись на записи.

– Прослухайте фонограму, синхронно повторюючи текст за 
диктором, спочатку з опорою на текст, потім без опори.

– Виконайте синхронний переклад фонограми спочатку з 
опорою на текст, потім без опори.

Робота з підручником:
a) індивідуальна самостійна робота:
– зробіть переклад  вправи з аркуша і запишіть свій пере

клад;
– прослухайте свій запис і зробіть зворотній переклад на 

слух.  
б) робота в парах:
– студент А читає текст, студент Б виконує абзацнофразовий 

переклад;
– студент А перекладає текст з аркуша, студент Б виконує 

зворотній абзацнофразовий переклад на слух.
в) робота  групами по 34 чоловіка:
– студенти А і Б читають репліки відповідно українською та 

анг лійською мовою, студент В виконує абзацнофразовий пере
клад (або перекладають студенти В і Г, кожен у своєму напрямку);

– студенти А і Б виконують переклад з аркуша, студент В ви
конує зворотній абзацнофразовий переклад або послідовний 
переклад з використанням скоропису.

Після кожного діалогу склад груп змінюється. 
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