Трудности и возможности
перевода

Вашему вниманию:
Теория и практика
перевода
Технический перевод
Трудности перевода

Проблема взаимопонимания между людьми,
разговаривающими на разных языках, стара как мир:
достаточно вспомнить библейскую историю про
Вавилонскую башню, которую люди не сумели
достроить, потому что стали говорить на разных
языках.
В современном мире, когда границы между
странами стираются и резко возрастает
интенсивность международных отношений, эта
проблема стала лишь острее.

Теория и практика
перевода
 В условиях расширения международных связей и обмена
информацией переводоведение стремительно развивалось и в
настоящее время пользуется статусом самостоятельной
научной дисциплины со своими теоретической базой,
концептуальным аппаратом и терминосистемой.

Ш
А47 Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика : учебное
пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и
преподавателей / И.С. Алексеева. СПб. : СОЮЗ, 2001. - 287с.

Большинству людей, знающих
языки, рано или поздно приходится
переводить. Как сделать перевод
профессионально? Как стать
профессиональным переводчиком?
Об этом книга И.С.Алексеевой,
переводчика и преподавателя
перевода.
Книга рассчитана как н устных так и
на письменных переводчиков,
потому что им приходится в жизни
владеть и тем и другим видом
перевода. Она может служить
самоучителем для начинающих,
справочным пособием – для
профессионалов и методическим
ориентиром – для преподавателей.
Научится переводу можно! А учится
– нужно! Желаем успеха!

Ш
Ч-86

Чужакин, А.П. Устный перевод XXI: теория и практика, переводческая
скоропись : учебник для студ. переводческих факультетов (including
English-Amerikan and English-Australian glossaries) / А.П. Чужакин. - М. :
МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2001. - 256 с.

Учебное пособие
предназначено для обучения
студентов лингвистических
вузов, переводческих
отделений и факультетов, а
также для самостоятельной
работы по освоению навыков
устного перевода через
применение универсальной
переводческой скорописи в
ситуациях двусторонней
коммуникации и
использования различных
видов устного перевода.

Ш143.21
Д67 Донцова, О.Г. Практикум з перекладу іноземної комерційної
документації : навч. посібник / О.Г. Донцова, Н.В.Грицькова ; м-во
освіти науки України. ДонДТУ. - Алчевськ : ДонДТУ, 2013. - 126 с.

Навчальний посібник містить
теоретичний матеріал,
знайомить студентів з
різними жанрами
комерційних документів, та
вправи, спрямовані на
формування навичок
складання та перекладу
листів різного типу та
контрактів англійською та
українською мовами.
Призначений для студентів
перекладацьких факультетів,
факультетів іноземних мов, а
також для всіх тих, хто
вивчає англійську мову.

Ш143.21
О-75
Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посібник
[для вищих навч. закладів] / [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. - 2-ге
вид., стер. - К. : Знання, 2007. - 311с.

Пропонований навч.посібник
складається з 20 модулів,
кожен з яких є одиницею
навчальної системи,
покладеної в основу
комплексу. Кожний модуль
містить чотири блоки,
спрямовані на роботу зі
складними лексичними
зворотами та специфічними
граматичними конструкціями.
Додатки включають перелік
найчастіше вживаних
абревіатур та скорочень,
оригінальні текстові
матеріали для аудиторної та
самостійної роботи.

Ш143.21
К14 Казакова, Т.А. Практические основы перевода = English-Russian : учеб.
пособие / Т.А. Казакова. - СПб. : Союз, 2004. - 320 с.

Основным принципом
построения пособия, отбора
и расположения учебного
материала является
создание систематического
представления о способах,
средствах и приемах
преобразования языковых
единиц в процессе
двустороннего перевода.
Может быть использовано
для обучения переводчиков,
для самостоятельных
занятий студентов,
аспирантов, преподавателей
английского языка.

Ш147.11
К43 Кириленко, К.І. Теорія і практика перекладу : французська мова : навч.
посібник / К.І. Кириленко, В.І. Сухаревська. - Вінниця : Нова книга, 2003. 148 с.

В посібнику викладені базові
поняття всіх видів перекладу.
Основна мета посібника –
розвиток вмінь та навичок,
необхідних при здійсненні
перекладу. Переважна увага
приділяється практичній
роботі: численним вправам і
перекладам текстів. Для
студентів філологічних і
перекладацьких факультетів,
де основною мовою є
французька.

Ш143.21
К69 Корунець, І.В. Теорія і практика перекладу = Theory and practice of
translation : аспектний переклад : підручник / І.В. Корунець. - Вінниця :
Нова книга, 2003. - 448 с.

• Основна частина підручника
відведена способам
відтворення лексикологічних
та граматичних труднощів
англійської мови українською
і навпаки. Зокрема:
вірному/адекватному
відтворенню різних типів
власних назв людей,
географічних назв і назв
установ, компаній,
організацій, назв газет,
журналів тощо. Підручник
містить багато вправ на
закріплення теоретичного
матеріалу.

Ш
В54

Вихристюк, Л.С Вступ до перекладознавства : навч. посібник для студ.
вищих навч. закладів / Л.С Вихристюк. - Алчевськ : ДГМІ, 2001. – 176 с.

У навчальному посібнику
викладаються основні
питання перекладознавства
про мову, її функціонування
та роль іншомовних зразків
писемності у культурі
конкретного суспільства.
Містить вправи, творчі
завдання і додаткові
матеріали, які сприяють
засвоєнню теоретичних
положень перекладу.

Ш143.21
Б87 Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на
английский : учеб. пособие / Е.В. Бреус. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
УРАО, 2000. - 208 с.

•

В основе курса теории и
практики перевода с русского
языка на английский лежит
тезис, согласно которому
исходный текст
рассматривается как матрица
переводческих проблем,
решаемых в русле
коммуникативной модели
перевода. В первые в практике
учебного перевода положение
этой модели широко и
целенаправленно
разрабатываются в
дидактическом плане на
конкретно языковом материале
с целью формирования навыков
перевода с русского языка на
английский.

Ш147.11
С42 Скворцов, Г.П. Учебник по устному последовательному переводу :
французский язык / Г.П. Скворцов. - СПб. : Союз, 2000. - 159с.

Учебник предназначен для
преподавателей устного
перевода на старших курсах
факультетов и институтов
иностранных языков. А также
для студентов, свободно
владеющих французским
языком и желающих
овладеть основами устного
последовательного
перевода.

4И(Фр)
Т33
Теория и практика перевода с французского языка на русский : учеб.
пособие / [С.М. Батура, М.И. Захаркевич, О.П. Морозова, В.В. Колесников].
- Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 239 с.

В пособии, подготовленном
в соответствии с учебной
программой,
рассматриваются основные
вопросы теории перевода,
приводится система
упражнений для развития
навыков переводческой
деятельности студентов.

4И
Л89

Львовская, З.Д. Теоретические проблемы перевода : на материале
испанского языка : монография / З.Д. Львовская. - М. : Высшая школа,
1985. - 232 с.

В работе вопросы теории
перевода впервые
рассматриваются на
материале испанского языка.
Автор излагает свою
концепцию перевода – так
называемые
коммуникативнофункциональные модели
перевода – и на конкретном
материале выводит
некоторые правила,
учитывающие особенности
двух языков – русского и
испанского.

4И(Нем)
У92
Учись переводить : немецкий язык : учеб. пособие / [ М.В. Синеокая и др.].
– М. : Высшая школа, 1985. - 136 с.

Пособие дает студентам
знания лексического и
грамматического материала,
необходимого для обучения
чтению и переводу научнотехнической литературы на
немецком языке, и
рассчитано на учащихся ,
приступающих к чтению.
Пособие может быть
использовано и для
самостоятельной работы.

4И(Фр)
Ш64 Ширяев, А.Ф. Пособие по синхронному переводу : французский язык :
для студ. старших курсов ин-тов и фак. иностранных языков : учебное
пособие / А.Ф. Ширяев. - М. : Высшая школа, 1982. - 192 с.

Цель пособия –
формирование навыков и
умений синхронного
перевода с французского
языка на русский и с
русского на французский, а
также сообщение студентам
теоретических знаний об
этом виде перевода. Для
студентов старших курсов
институтов и факультетов
иностранных языков.

4И
Т88

Туровер, Г.Я. Пособие по устному переводу с испанского языка для
институтов и факультетов иностранных языков : учеб. пособие для
студ. ин-тов и фак. ин. яз. / Г.Я. Туровер, И.А. Триста, А.Б.
Долгопольский. - М. : Высшая школа, 1967. - 263 с.

Настоящее пособие
предназначается для студентов
старших курсов институтов и
факультетов иностранных
языков. Его задачей является
развитие навыков устного
перевода с испанского языка на
русский. Оно может быть
использовано также для
повышения языковой
квалификации преподавателей
испанского языка и
совершенствования навыков
устного перевода лицами,
самостоятельно изучающими
испанский язык.

Технический перевод
 В основе технического перевода лежит формально-логический
(коллективный) стиль, который характеризуется точностью,
неэмоциональностью и безличностью. В лексике используется много
терминов латинского или греческого происхождения. Грамматика
технических переводов характеризуется использованием
специфических и твердо устоявшихся грамматических норм:
неопределенно-личные и безличные конструкции, пассивные обороты,
широко используются неличные формы глагола. Логическое выделение
осуществляется с помощью инверсии.

Ш143.21
С89 Сулейманова, Н.В. Практикум з перекладу технічних текстів
будівельного спрямування : навч. посібник / Н.В. Сулейманова, В.С.
Хромова ; м-во освіти і науки України. ДонДТУ. - Алчевськ : ДонДТУ,
2014. - 178 с.

Матеріали практикуму
дозволяють розвивати та
вдосконалювати навички
читання, усного та письмового
перекладу оригінальної
науково-технічної літератури
будівельного спрямування,
закріпити навички
анотаційного, реферативного
та повного перекладу;
розширити лексичний запас
загально технічних та
вузькоспеціалізованих термінів
з будівництва.

Ш143.21
О-75
Основи виробничих процесів. Металургійний цикл. Ч.III : Особливості
перекладу англійського тексту металургійної тематики українською мовою
: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К.І. Осадченко, В.О.
Луценко, М.М. Барков, А.І. Бесєдін ; м-во освіти та науки України. ДонДТУ.
– Алчевськ : ДонДТУ, 2008. - 115с.

Вирішується проблема
вивчення особливості
перекладу англійського
тексту металургійної
тематики українською мовою,
розглянута технічна
термінологія по структурі
металургійного заводу з
повним металургійним
циклом. Видання вміщує
словники технічних термінів,
рисунки основних агрегатів,
що використовується для
виробництва чавуну і сталі, зі
специфікацією трьома
мовами.Для студ. спец.
"Переклад" та металургійних
спец.

Ш143.21
Д67 Донцова, О.Г. Теорія і практика перекладу. Машинобудівний цикл =
Theory and practice of translation. Machine-building cycle : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / О.Г. Донцова ; м-во освіти і науки України.
ДонДТУ. - Алчевськ : ДонДТУ, 2007. – 136 с.

Системні теоретичні та
практичні завдання
забезпечують фонові знання,
необхідні перекладачеві для
роботи у галузі
автоматизації, засвоєння
відповідної термінології та
розвиток власне
перекладацьких навичок та
вмінь.
Вправи створюють умови для
ефективного засвоєння
пропонованого матеріалу як
в аудиторії під керівництвом
викладача, так для
самоконтролю під час роботи
вдома.

Ш143.21
К17 Калиновська, О.Я. Теорія і практика перекладу. Гірничий цикл : навч.
посібник для студ. вищих навч. закладів спец."Переклад" та гірн. спец. /
О.Я. Калиновська ; м-во освіти та науки України. ДонДТУ. - Алчевськ
: ДонДТУ, 2007. – 132 с.

Навчальний посібник містить
лекційний матеріал з
окремих граматичних
проблем перекладу,
тренувальні вправи для
перекладу речень, які містять
граматичні структури, з
української мови на
англійську та навпаки, тексти
для ознайомлювального
читання та анотування.
Окремо надано тексти
гірничої тематики для
самостійного читання.

Ш143.21
Х94 Хромцова, Ю.Г. Цикл автоматизації. Ч.I : Теорія перекладу : навч.
посібник / Ю.Г. Хромцова ; м-во освіти та науки України. ДонДТУ. - Алчевськ :
ДонДТУ, 2007. – 60 с.

• Посібник висвітлює
теоретичні відомості з
конкретного аспекту
перекладу та містить
оригінальні тексти з циклу
автоматизації виробничих
процесів. Для студентів
вишів, викладачів та всіх,
зацікавлених вивченням
англійської мови та
особливостями перекладу
технічної літератури.

Ш143.21
Х94 Хромцова, Ю.Г. Цикл автоматизації. Ч.II : Практика перекладу : навч.
посібник / Ю.Г. Хромцова ; м-во освіти та науки України. ДонДТУ. –
Алчевськ : ДонДТУ, 2007. - 97 с.

Посібник містить практичні
завдання на закріплення
лекційного матеріалу та
оригінальні тексти з циклу
автоматизації виробничих
процесів. Для студентів
вишів, викладачів та всіх,
зацікавлених вивченням
англійської мови та
особливостями перекладу
технічної літератури.

Ш143.21
Г19 Гапонов, Р.М. Проблеми перекладу науково-технічної
літератури : практикум / Р.М Гапонов. - Алчевськ : ДонДТУ,
2006. – 126 с.

Видання містить
теоретичний та практичний
матеріал, спрямований на
розвиток знань та навичок з
перекладацького аналізу.
Для студентів-філологів
вищих навчальних закладів
спеціальності “Переклад”.

669.1
О-75
Основи виробничих процесів. Металургійний цикл:виробництво
чавуну та сталі : навч. посібник / А.І. Бесєдін, В.О. Луценко, М.М. Барков, Л.В.
Бутенко. - Алчевськ : ДонДТУ, 2005. - 120 с.

У посібнику розглянуто
питання структури
металургійного заводу з повним
металургійним циклом;
сировина та вогнетривні
матеріали, які використовуються
в металургійному виробництві.
Велику увагу приділено
конструктивним особливостям
доменної печі, конвертора,
мартенівської печі, електропечі
та технології виробництва
чавуну та сталі.
Для студентів спеціальності
“Переклад”, а також може бути
корисним для студентів вузів
металургійних спеціальностей.

621.77
О-75
Основні принципи прокатки = Fundamental principles of metal rolling process :
навч. посібник для студ. вищих навч. закладів металург. спец. : англ. мовою /
А.И.Бесєдін,М.М. Барков, В.О. Луценко, Т.П. Бесєдіна. - Алчевськ : ДГМІ, 2004. –
177с.

У посібнику розглянуто
питання класифікації прокатних
станів та клітей, конструктивні
особливості прокатної кліті та її
окремих вузлів. Велику увагу
приділено технологічним
особливостям виробництва
різних видів прокатної продукції:
блюмів, слябів, заготовок, сортів
профілей, труб, листів та
біметалів.
Навчальний посібник може
бути корисний для студентів
металургійних спеціальностей.

Ш143.24
Д81 Дулиенко, Г.И. Пособие по переводу немецкой научно-технической
литературы для неязыковых вузов : учеб. пособие для студ. втузов /
Г.И. Дулиенко. - М. : Высшая школа, 1977. - 190 с.

Данная книга предназначена
для студентов неязыковых
вузов, главным образом,
технических, и содержит
характерный для
функциональной лексики
немецкой научнотехнической литературы
материал в виде моделей
немецко-русских
соответствий, а также
указания по их применению в
практике самостоятельного
чтения и перевода.

4И(Фр)
К66 Коржавин, А.В. Пособие по техническому переводу с французского
языка для неязыковых вузов / А.В. Коржавин. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Высшая школа, 1977. - 232 с.

Пособие представляет собой
совокупность текстов на
французском языке,
объединенных общностью
тематики (материалы,
металлургия, детали машин,
двигатели, электроника и др.).
Каждая глава снабжена
словарем, включающим
наиболее употребительную
(базовую) научно-техническую
терминологию, и упражнениями,
предназначенными для
закрепления базовой
терминологии и развития
навыков перевода специальной
литературы. Для студентов
технических вузов.

Трудности перевода
 Главной задачей всякого перевода является точная
передача содержания подлинника средствами
родного языка с соблюдением строя последнего и, по
возможности, с сохранением стиля оригинала.

Ш143.21
С89 Сулейманова, Н.В. Граматичні проблеми перекладу : навч. посібник
[для студ.-філологів] / Н.В. Сулейманова, Ю.Г. Хромцова ; м-во освіти і
науки, молоді та спорту України. ДонДТУ. - Алчевськ : ДонДТУ, 2012. –
116 с.

Мета навчального посібника допомогти студентам
оволодіти граматичними і
лексичними труднощами, з
якими вони найчастіше
зустрічаються під час
перекладу англійських
політичних текстів. Навчальний
посібник призначений для
студентів-філологів, які
працюють над перекладом з
англійської мови на українську
неадаптованого суспільнополітичного тексту.

Ш143.21
К21 Карабан, В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на
англійську мову : посібник-довідник : навч. посібник зі спец. "Переклад"
/ В.І. Карабан, Дж. Мейс. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 608 с.

Перший в Україні і світі
посібник-довідник з перекладу
з української мови на
англійську охоплює всі основні
труднощі перекладу. Посібник
призначено для студентів, які
вивчають англійську мову і
переклад, викладачів
англійської мови і перекладу,
перекладачів-початківців, а
також для всіх тих, хто хоче
вдосконалити свої навички
перекладу з української мови
на англійську.

Ш143.21
К21 Карабан, В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.
Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні
проблеми : посібник-довідник / В.І. Карабан. - Вінниця : Нова книга,
2002. – 564 с.

Перша частина посібника
присвячена граматичним
труднощам перекладу, а друга лексичним, термінологічним та
жанрово-стилістичним
труднощам. У кожній частині
розглядаються способи і
прийоми перекладу певних
явищ англійської підмови науки
і техніки. Також подано
додаткові вправи та завдання
на переклад речень і невеликих
текстів. Посібник призначений
для широкого кола
користувачів.

Ш143.21
Г96 Гуськова, Т.И. Трудности перевода общественно-политического текста
с английского языка на русский / Т.И. Гуськова, Г.М. Зиборова. - М. :
РОССПЭН, 2000. - 228 с.

Цель пособия – помочь
студентам овладеть способами
преодоления лексических и
грамматических трудностей,
которые возникают при
переводе английских
общественно-политических
текстов. При отборе материала
учитывалась частотность
употребления лексики. Пособие
содержит тренировочные
упражнения и связные тексты
для развития навыков
перевода.

4И(Фр)
Т78
Трудности перевода с французского языка на русский / [сост.: Р.Г.
Быховская и др.] ; под ред. М.С. Гурычевой. - 3-е изд., испр. - М. : Наука,
1986. - 168 с.

Задача данного пособия –
помочь аспирантам и
научным сотрудникам,
изучающим французский
язык, быстрее овладеть теми
грамматическими
явлениями, которые часто не
имеют аналогии в русском
языке и вызывают
затруднения при переводе
научных, политических и
художественных текстов.
Пособие может быть
использовано в вузах
различного профиля.

4И(Англ)
Л37 Левицкая, Т.Р. Проблемы перевода : на материале современного
английского языка / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. - М. : Международные
отношения, 1976. - 207 с.

В книге освещаются
основные проблемы
перевода, вызванные
расхождениями в
грамматической,
лексической и
стилистической структурах
английского и русского
языков.
Издание представляет
интерес для лиц,
занимающихся вопросами
современного английского
языка, а также теорией и
практикой перевода.

4И(Фр)
Т78
Трудности перевода с французского языка : на материале
математической лексики : [пособие] / сост.: Р.А. Пашинина. - Л. : Изд-во
Ленингр. ун-та, 1974. - 48 с.

Цель пособия – закрепить
изучаемый и повторить ранее
пройденный грамматический
материал и расширить
лексическую базу, необходимую
для самостоятельного чтения
специальной литературы по
математике и механике на
французском языке.
Пособие предназначено для
аспирантов и студентов
старших курсов дневного,
вечернего и заочного отделений
математических факультетов
университетов, педагогических
и технических вузов.
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