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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Мета та завдання посібника

На сучасному етапі розвитку перекладацької освіти все ще відчувається брак 
навчальних матеріалів з практики письмового та усного публіцистичного пере-
кладу з англійської мови українською мовою та з української мови англійською 
мовою. Особливо це стосується навчання студентів молодших курсів. Цей посіб-
ник призначений заповнити означену прогалину та надати студентам і виклада-
чам перекладу можливість організовано та системно працювати над формуван-
ням eмінь і навичок перекладу у двох згаданих напрямках. Посібник переважно 
розрахований на студентів старших курсів, які навчаються за спеціальністю “Пе-
реклад (англійська мова)”, але він може використовуватися із попереднім опра-
цюванням матеріалу у навчанні перекладу й студентів молодших курсів.

Завданнями курсу практики перекладу є навчання студентів мислити перекла-
дацькими категоріями, робити перекладознавчий аналіз тексту оригіналу, вмінь 
визначати труднощі перекладу, правильно обирати й застосовувати прийоми пе-
рекладу, правильно розуміти адекватність перекладу і роль культурологічних та 
інших енциклопедичних знань для здійснення перекладу, належним чином оці-
нювати і коригувати свій переклад, вибирати адекватний відповідник із синоні-
мічного ряду, правильно працювати з одномовними та перекладними словника-
ми і перекладацькими та іншими ресурсами Інтернету.

У курсі практики перекладу відпрацьовуються вміння робити доперекладаць-
кий аналіз тексту оригіналу, визначати різні (зокрема, лексико-фразеологічні, 
граматичні, жанрово-стилістичні, прагматичні та дискурсивні) труднощі його пе-
ре-кладу та шляхи і прийоми їх подолання з урахуванням таких чинників, як вид 
і предмет перекладу, мета та умови його здійснення.

Заняття з практики письмового та усного перекладу проводяться в межах кур-
су практики основної іноземної (англійської) мови відповідно до відведених на це 
програмою курсу годин. Посібник розрахований на 186 годин аудиторних занять 
та на 180 годин самостійних занять.

Структура посібника

Посібник включає 32 уроки. Вони згруповані у такі розділи: 1) Language and 
Translation, 2) Моrаl Рrіnсірlеs, 3) Glimpses of Нistory, 4) Life and Society, 5) Personalities. 
Слід мати на увазі, що назви уроків українською мовою не є перекладами назв ан-
глійською мовою – обидві назви позначають близькі за змістом англійську та укра-
їнську частини уроків.
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Кожний урок складається з двох частин – переклад з англійської мови та пе-
реклад англійською мовою. Перша частина містить діалог англійською мовою для 
послідовного усного перекладу (обсягом приблизно 1500 друкованих знаків), що 
базується на основному тексті для письмового перекладу з англійської мови об-
сягом приблизно 3000 знаків. Діалоги для усного перекладу можуть слугувати пев-
ним підготовчим моментом для письмового перекладу основного тексту. Друга 
частина уроку містить діалог українською мовою для послідовного усного пере-
кладу обсягом 1500 друкованих знаків, що базується на тексті для письмового пе-
рекладу англійською мовою, і текст для письмового перекладу англійською мовою 
обсягом 3000 друкованих знаків. Усний переклад здійснюється почергово (питан-
ня або відповідь діалогу) кожним студентом. Студентам разом із викладачем реко-
мендується зробити ретельний мовний та стилістичний аналіз усіх текстів перед 
здійсненням власне перекладознавчого аналізу.

У кожній із двох частин уроку містяться завдання на переклад, підбір синонімів 
до слів та словосполучень, на наведення якнайбільшої кількості перекладних від-
повідників слів, словосполучень та фразеологізмів і сталих виразів неідіоматич-
ного характеру, на пошук відомостей в Інтернеті про події, особистості та факти, 
про які йдеться у текстах для перекладу. Словам та словосполученням або фраг-
ментам тексту, виділеним напівжирним шрифтом, даються пояснення одразу після 
тексту, у пункті “Comments and Tips”. Ці пояснення не слід трактувати як остаточні 
варіанти перекладів, які позбавляють студентів обов’язку шукати власні адекватні 
варіанти – вони є лише підказками та поясненнями певних складних місць тексту.

Тексти для перекладу

Усі тексти, використані у посібнику, взяті з англомовних та україномовних сайтів 
та нещодавно виданих книг і є автентичними та майже неадаптованими. Деякі тек-
сти були скорочені, щоб відповідати викладеним вище вимогам до обсягу текс тів. 
Разом із  тим, до текстів майже не застосовувалася адаптація. Після текстів у під-
розділі “Поради та коментарі” наводяться тлумачення складних фрагментів текстів 
і цей підрозділ не слід вважати готовими перекладами для полегшення виконання 
завдань з перекладу – студенти повинні докласти зусиль для знаходження власних 
перекладацьких рішень. Написання текстів зберігає оригінальну форму, тому може 
виявитися, що українське або англійське слово у різних текстах може писатися по-
різному. Збережено також написання слів у британському чи американському ва-
ріантах англійської мови. Тексти для письмового перекладу слід використовувати і 
для аудиторної, і для самостійної, у тому числі домашньої роботи. Тексти для усно-
го перекладу використовуються в самостійній роботі студентів і перед їх перекла-
дом викладач дає домашнє завдання – зробити перекладознавчий аналіз тексту та 
підготуватися до послідовного перекладу. У разі усного перекладу текст зачитуєть-
ся одним студентом, а інший студент робить послідовний переклад відповіді або 
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запитання діалогу. До кожного тексту для письмового перекладу дається перекла-
дознавчий та/або лінгвокраїнознавчий коментар щодо труднощів перекладу та ре-
алій. Тексти для перекладу підібрані так, що вони відбивають певні історичні, куль-
турні, економічні, духовні та інші аспекти життя України, Великобританії та США. 
Тексти на певні історичні теми впорядковані хронологічно. Викладачу доцільно 
вибирати теми текстів для перекладу, орієнтуючись на розмовні теми з дисциплі-
ни “Практика англійської мови”, що вивчаються студентами. Тексти у посібнику не 
викладені у порядку зростаючої складності. Хоча вони характеризуються різним 
ступенем складності, тим не менш автори намагалися зробити їх відносно одна-
ково складними, що стосується їх перекладу. Викладачам, які проводять заняття з 
практики перекладу з використанням посібника, рекомендується вибирати уроки 
відповідно до тематики робочої програми та їх уподобань з урахуванням інтересів 
навчальної групи, проте бажаним залишається дотримання певної послідовності у 
виборі уроків для навчання, наприклад, від загальних до конкретних тем.

Можливий порядок проведення занять

На першому занятті викладач презентує концепцію курсу практики перекладу, 
представлену у цьому посібнику, а потім переходить до характеристики текстів 
для письмового перекладу уроку, домашні переклади фрагментів яких будуть роз-
глядатися на наступному занятті, привертаючи увагу студентів до його основних 
моментів. Головний текст англійською мовою читається студентами у класі, викла-
дач ставить запитання студентам по тексту для з’ясування правильності розуміння 
ними змісту. Потім студенти послідовно перекладають англійський текст для усно-
го перекладу. Домашнє завдання на наступне заняття передбачає письмовий пе-
реклад (фрагмента) основного англійського тексту. Виконане домашнє завдання 
перевіряється та обговорюється на наступному занятті. На третьому занятті ро-
биться друга спроба перекласти текст для послідовного усного перекладу після 
перевірки виконання домашнього завдання (переклад та вправи). Таким чином, 
робота над англійською частиною одного уроку може відбуватися протягом трьох-
чотирьох аудиторних занять. Після завершення роботи з англійською частиною 
уроку відбувається проходження української частини уроку за подібною процеду-
рою. Слід мати на увазі, що письмові переклади не повинні виконуватися на ауди-
торному занятті.

На другому та наступних заняттях перевіряється домашнє завдання (виконані 
переклади фрагментів англійського та українського текстів для письмового пере-
кладу та відповідні вправи). 

Для завдань з перекладу студенти повинні намагатися використовувати у пер-
шу чергу одномовні словники, і лише у випадку неможливості семантизувати (тоб-
то, визначити значення) певне слово, вони можуть використовувати перекладні 
словники.
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Студентам рекомендується скористатися такими словниками і довідниковими 
виданнями: 

1) англо-англійські онлайнові словники: Cambridge Dictionary, Longman English 
Dictionary Online, Merriam-Webster Оnlіnе, Webster’s Оnlіnе Dictіоnаrу, Collins 
Dictionary Online, Dictionary of Synonyms, Merriam-Webster Оnlіnе Thesaurus, 
Roget Thesaurus Online, Free Online Thesaurus, Thesaurus.com, Soule’s Dictionary 
of English Synonyms, English-Ukrainian Dictionary Online, електрон ний слов-
ник Longman; 

2) перекладні словники: електронний перекладний словник Abbyy Lingvo 
(є його онлайн-версія) та онлайнові перекладні словники Multitran і Multilex;

3) наявні друковані англо-англійські, українсько-українські, англо-українські, 
українсько-англійські та інші друковані словники, а також англомовні, укра-
їномовні та російськомовні онлайнові енциклопедії Wikipedia, Citizendium, 
“Кругосвет” тощо. 

Самостійна робота студентів передбачає виконання домашнього завдання 
з письмового та усного перекладу, письмових вправ уроку, вивчення незнайомих 
слів та їх перекладних відповідників, ознайомлення з лінгвокультурними 
ресурсами Інтернету за темою уроку.

Типова структура кожної з двох частин уроку наступна (зауважимо, що 
в  структурі уроку можуть бути певні відхилення від нижченаведених складових 
елементів):

1. Здійсніть мовний, стилістичний та перекладознавчий аналіз наведеного 
нижче діалогу, виявивши труднощі перекладу, їхню сутність та шляхи й при-
йоми їх подолання у послідовному перекладі.

2. Перекладіть послідовно діалог.
3. Зробіть мовний, стилістичний та перекладознавчий аналіз фрагменту на-

веденого тексту для письмового перекладу, виявивши труднощі перекладу, 
їхню сутність та шляхи їх подолання і прийоми перекладу.

4. Коментарі та поради (цей пункт містить загальні поради щодо письмового 
перекладу тексту, коментарі перекладацьких труднощів, лінгвокраїнознав-
чих моментів та підказки щодо перекладу (а не завжди самі переклади) тих 
чи інших фрагментів тексту).

5. Підберіть якомога більше синонімів цільової мови до слів вихідної мови.
6. Наведіть якомога більше відповідників у цільовій мові до слів, словосполу-

чень, фразеологізмів або крилатих висловів вихідної мови.
7. Знайдіть в Інтернеті відомості про факти та явища, представлені у тексті для 

письмового перекладу.
8. Зробіть письмовий переклад (фрагмента) наведеного тексту.
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LANGUAGE AND TRANSLATION

UNIT 1

The Mystery of Language – Краса мови

I. Translation from English

1. Translate orally the dialog below:

The Mystery of Language

Q:  What are, in your opinion, the greatest inventions and discoveries in the history of 
human race?

A: Making and maintaining fi re, wheel and language.
Q: Can language be considered the greatest human invention ever?
A: Yes, probably it is the greatest innovation in the development of humans.
Q: Could apes develop into humans without language?
A:  Speech is so essential to the concept of intelligence that being human means pos-

sessing language and speech.
Q: Language is the basic tool of communication, is it not?
A: Absolutely. No invention or team work can be done without language.
Q: Do we actually know how and when language emerged?
A:  There are many theories that deal with the origins of language, but no fully compre-

hensive answer has been found yet.
Q: But are at least the approximate dates known?
A:  Not really. Some anthropologists say it may have sprung up about 50 thousand years 

ago, but others think the process of language development started much-much 
earlier.

Q: How many languages are spoken now in the world?
A: Scholars say that there are about 7 thousand living languages on earth.
Q: What are the top most spoken languages in the world?
A:  The six most spoken languages are, obviously, Chinese, then English, Hindi, Spanish, 

Russian, and Arabic.
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Q: What did the development of language give to human civilization?
A: It gave much: progress, science, verbal arts and so much more.
Q: What are, in your opinion, the most remarkable features of language?
A: My guess is that they are its ease of use and adaptability.
Q: Is language a phenomenon of culture?
A:  No doubt it is. Customs, habits, traditions, laws, ethics, literature, music, religion, ritu-

als, collectively known as culture, are passed on due to language from one genera-
tion to another.

Q: So, can we say that language is a part of culture?
A: Yes, it is – and it is the carrier of culture, too.

2. Translate the text below in writing:

Language – the Greatest Invention of All

Among the greatest discoveries and inventions of human kind are making fi re at 
will, wheel and language. Many people regard language as the greatest innovation 
of all.

Many defi nitions of language have been proposed. In very general terms, language 
is a set of symbols, sounds and rules which can be arranged in such a manner so as to 
give meaning to ideas that one wants to express. But who and when and where began 
to use language, and how it got developed to an advanced form from which its highly 
sophisticated off shoots sprang, we do not know.

Some scholars believe that language may be about 50,000 years old; others extend 
the origins of language into much more distant times. Language developed gradually, 
starting with the gestures of apes, then gathering momentum as the bipedal homi-
nids evolved, and at present there are about 7,000 languages currently spoken in the 
world.

Spoken human language is composed of sounds that do not in themselves have 
meaning, but that can be combined with other sounds to create entities that do have 
meaning. Language also is characterized by complex syntax whereby elements, usually 
words, are combined into more complex constructions, called phrases, and these con-
structions in turn play a major role in the structures of sentences.

Speech is so essential to the concept of intelligence that its possession is virtually 
equated with being human.

Civilization has made use of language in many ways, and language has eff ected 
civilization in its own way. Language has been used as a tool by poets, lawmakers, tra-
ders, politicians, preachers, teachers and lovers. Language is used to persuade, beguile, 
dupe, charm and convert to new faiths and to say “I love you.”

Language is resplendent with many remarkable features – adaptability and fl ex-
ibility among them. A child can make an extensive number of sentences out of a thin 
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vocabulary. This strange phenomenon of ease in using the language has kept many 
sociologists, psychologists and linguists busy in research.

Culture, customs, norms and traditions are transferred from one generation to an-
other through a learning process which uses language mainly, though not fully, as its 
carrier.

How far a change in a society can aff ect its culture is also seen fi rst in its language. 
The language in this role acts as an historian recording the changes in behavior, tradi-
tions, rituals, laws, ethics and other ingredients of a culture.

Anthropologists speak of the relations between language and culture. It is, indeed, 
more in accordance with reality to consider language as a part of culture. Language 
can have developed only in a social setting, however this may have been structured, 
and human society in any form even remotely resembling what is known today or is re-
corded in history, could be maintained only among people speaking and understand-
ing a language in common use.

Language is transmitted culturally; that is, it is learned. To a lesser extent it is 
taught, when parents deliberately encourage their children to talk and to respond to 
talk, correct their mistakes, and enlarge their vocabulary.

If language is transmitted as part of culture, it is no less true that culture as a whole 
is transmitted very largely through language.

Language is the means of getting an idea from one brain into another without 
surgery. Human cultures are as divergent as are human languages over the world, 
and they can and do change all the time, sometimes with great rapidity, as among the 
industrialized nations of the recent centuries.

To make interaction and communication possible in the great diversity of languages 
possible, the translator, the great intermediary, comes on the scene. The role of the 
translator in the history of civilization in general and culture in particular can hardly be 
overestimated.

3. Comments and tips.

gathering momentum as the bipedal hominids evolved – bipedal hominids: hu-
man-like creatures who walked on two legs – but both words are terms and should be 
translated as terms; gathering momentum  – that is, the development intensifi ed as 
early humans developed.

combined with other sounds to create entities – “entities” here are phrases and 
sentences that carry some meaning.

virtually equated with being human – being human means having a language to 
communicate with.

resplendent with many remarkable features  – having these features makes lan-
guage “resplendent”.

a thin vocabulary – here: a vocabulary with a small amount of words.
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strange phenomenon of ease in using the language has kept many sociologists, 
psychologists and linguists busy in research – these scientists and scholars, puzzled 
by many strange phenomena in language, are engaged in research to fi nd explanations.

uses language mainly, though not fully, as its carrier – language as a carrier of cul-
ture – that is, language is both a part of culture and also it “carries” culture on, develops 
it; носій культури may be a good option.

more in accordance with reality to consider language – it would be more correct 
to say that language…

only in a social setting, however this may have been structured – social setting: 
social organization, the way society is organized; there can be many ways diff e rent so-
cieties are organized – they have diff erent structures.

transmitted culturally; that is, it is learned – language as a part of culture is learned 
by those who use it – in other words, language is transmitted through learning and 
learning itself is a part of culture.

getting an idea from one brain into another without surgery – it would be worth-
while to preserve the metaphor.

Human cultures are as divergent – there are so many diff erent cultures; do not insist 
on preserving the word “human” in translation; you can get around it by saying: there 
are so many cultures on earth.

4. Find various ways of expressing in English the idea of “незначний словниковий 
запас”.

5. Translate: dialect, vernacular, jargon, cant, argot, lingo, patois, slang, idiolect.

6. What is the English for “мертва мова” та “зникаюча мова”?

7. Check out all possible meanings and usages for the words divergent, entity, to 
evolve, consider, transfer and eff ect, using English-English explanatory dictiona-
ries, and provide their Ukrainian equivalents.

8. Retell in Ukrainian the following quotes about language and comment on them:

Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they 
grow. (Oliver Wendell Holmes)

The great thing about human language is that it prevents us from sticking to the 
matter at hand. (Lewis Thomas)

Language is the most imperfect and expensive means yet discovered for communi-
cating thought. (William James)

Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. (Johann 
Wolfgang von Goethe)

You may want to learn more about the authors of the quotes in the Internet.
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9. Use English-English explanatory dictionaries to ascertain diff erences between 
the words “diff erent”, “varied”, “various” and “diverse” and translate them.

10. Can you easily translate the sentences below? Provide as many alternative 
suggestions as you can:

invention
The invention of printing in the 15th century was a revolutionary step.
Medieval inventions included spectacles for reading.
His powers of invention seemed to be limitless.
He admitted that his story was an invention.

communicate
The prisoner was forbidden to communicate with his family.
He communicated his fi ndings to the authorities.
The teacher had the ability to communicate to students his own enthusiasm.
Her sudden fear communicated itself to him.
He went into the communicating room to pick up the phone.

create
 Some people believe the universe was created by God – others that it was created in 
a big explosion called The Big Bang.
His behavior was creating a lot of problems both for him and for his teachers.
The factory was expected to create several hundred new jobs.
This dish was created by our new chef.
This band created a new kind of music.
The software makes it easy to create colorful images.
The artist created a great work of art.
The king created him Duke of Buckingham.

surgery
The patient required surgery on her right knee.
The victim needed emergency surgery for his injuries.
The surgeon was in surgery for several hours.
The doctor said that it was to be a minor surgery.
Without a major heart surgery the patient would not have much chance to live.
He underwent surgery to remove a splinter in his back.
She insisted she wanted plastic surgery to improve her looks.
What is the diff erence, if any, between surgery, operating room or theatre?
This dentist is in his surgery – or his offi  ce, as many Americans would say.
The note said “Surgery (offi  ce hours) is from 9 am – 1 pm on weekdays.”
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ІІ. Translation into English

11. Translate orally the dialog below:

Рідна мова

П: Наскільки розвиненою є українська мова, скажімо, порівняно з англійською?
В:  Українська мова не має такої гігантської кількості слів, як англійська, але вона 

є достатньо розвиненою, щоб нею можна оформити будь-які думки та передати 
найтонші відтінки думок і почуттів.

П:  Але чи дозволяє українська мова точно висловлюватися з будь-якого пред-
мета?

В:  У зв’язку з низкою причин, не всі сфери думки і практичної діяльності освоєні 
українською мовою однаковою мірою – але мова розвивається і удосконалюєть-
ся!

П:  Якими словами можна було б схарактеризувати українську мову?
В:  Українська мова багата, милозвучна і гнучка.
П:  Наскільки поширена українська мова?
В:  Українською мовою розмовляють не тільки в Україні, але і в багатьох країнах, де 

живуть українці.
П:  Чи перекладають твори української літератури мовами світу?
В:  Небагато, але перекладають.
П:  Може, тому мало перекладають, що не можна точно висловити в перекладі те, 

що висловлено досконалою українською?
В:  Навряд чи це є основною причиною, але деяким людям здається, що багато того, 

що можна висловити українською, іншою мовою так не скажеш.
П:  Як давно сформувалася українська мова?
В:  Розмовна українська мова вживана вже багато століть, а от літературна сфор-

мувалася приблизно три сторіччя тому. Але з цього приводу є різні думки.
П:  А чи не здається вам, що українська мова і зараз потребує підтримки, як держав-

ної, так і приватної?
В:  Так, і ця підтримка має бути дуже активною. На жаль, не всюди в Україні вільно чи 

охоче спілкуються українською, а в деяких регіонах її взагалі не чутно.
П:  Може це тому, що українська мова не має достатніх засобів для вираження по-

чуттів?
В:  Українська мова достатньо багата і має засоби вираження найрізноманітніших 

почуттів, особливо почуттів ніжності та любові.
П:  А що вважається запорукою краси мови?
В:  Однією з найважливіших запорук краси мови є її чистота і правильність.
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12. Translate the text below in writing:

Краса і багатство рідної мови

Мова – це дивовижне явище. Нею можна висловити найскладніші думки, най-
тонші почуття і переживання, передати враження про побачене, почуте, прочи-
тане. Взагалі, мова – одне із тих чудес, яке невідомо як виникло і як набуло такої 
потуги. Мова віддзеркалює душу народу, його історію.

Століттями мова народу була джерелом поезії. Для створення поезії українська 
мова дуже пасує – вона співуча, гнучка і милозвучна.

Після проголошення незалежності України українська культура та мова отри-
мали можливості для розвитку. Основою, джерелом культури України є українська 
мова.  Українська мова багата у  висловах, метафорах, гіперболах тощо.  Рідна 
мова – це мова предків, яка пов’язує людину з її минулим. Ті, що люблять українську 
мову, кажуть, що вона – дар Божий. І тим, хто живе нині на землі України, треба 
багато зробити, щоб усі зросійщені українці та ті, що байдуже ставляться до мови, 
якою вони говорять, зрозуміли велич та красу української мови.

В українській мові таїться мудрість і пам’ять тисячоліть. В українській мові від-
дзеркалюються щирість, радощі й печалі народу, його труд і піт, кров і сміх. А як 
тішить серце гумористичне слово українців! Здається, багато того, що можна 
висловити українською, іншою мовою так не скажеш.

Справжня краса мови полягає у вмінні нею користуватися, у дбайливому став-
ленні до неї, у прагненні кожного говорити правильно. Мова стає по-справжньому 
гарною і виразною лише тоді, коли той, хто говорить, сам отримує насолоду від 
неї. Мова як всесвіт – безкінечна і могутня, вона постійно змінюється.

Рідна мова завжди здається красивою. Вона передається від покоління до по-
коління із настановою берегти й плекати її.

Однією з найважливіших запорук краси мови є її чистота. На жаль, не завжди 
ми дбаємо про правильне слововживання, вимову, побудову правильних ви-
словлювань. Правильно висловлена думка свідчить про чітке й логічне мислен-
ня. Слова, що вживаються, повинні якнайточніше розкривати думки та почуття.

Українська мова має дуже багато засобів для вираження найрізноманітніших 
почуттів. Здається, що особливо добре українська мова може виражати почуття 
ніжності й любові. Саме тому поети завжди так захоплено відгукуються про неї. 
Вміло вживаючи мову, поети пробуджують в нас найкращі почуття.

Рідна мова завжди з нами, вона освячена любов’ю до найдорожчих людей. 
У мові втілено життя народу, його минуле й сучасне. Кожне прийдешнє поколін-
ня повинно збагачувати мову, розвивати її, а не задовольнятися тим, що вже є. Осо-
бливо прикро чути, як молоді люди калічать мову, обмежуються невеликим на-
бором слів, серед яких “короче” чи “как би” та декілька матюків, займають перші 
місця.
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13. Comments and tips.

Мова – це дивовижне явище: Language is an amazing/wonderful/mind-boggling/ 
astounding phenomenon; the choice of an adjective depends on which side of language 
you want to emphasize.

висловити найскладніші думки – to express the most complicated/ complex/intri-
cate/ convoluted thoughts and ideas; the choice of an adjective depends on which side 
of language you want to emphasize.

передати враження про побачене, почуте, прочитане – to render the impres-
sions that are made upon you by what you have read, heard or experienced.

віддзеркалює душу народу  – refl ects the very soul of the people who use this 
language.

вона співуча, гнучка і милозвучна – the language is melodic, fl exible and eupho-
nious.

мова багата у висловах, порівняннях, метафорах, гіперболах – the Ukrai nian 
language is rich in idioms, metaphors, hyperbolas, and other fi gures of speech.

дар Божий – it’s a gift of God/God has awarded the Ukrainian people with a lan-
guage that…

зросійщені українці – thoroughly Russifi ed Ukrainians/ Ukrainians who have been 
Russianized.

велич та красу української мови – the beauty and power of the Ukrainian language; 
in the world of “political correctness” such statements can cause a somewhat negative 
reaction since they suggest that other languages are less beautiful or powerful.

таїться мудрість і пам’ять тисячоліть – the accumulated wisdom and legacy of 
the past centuries.

А як тішить серце гумористичне слово українців!  – the Ukrainians possess 
a good sense of humor and use their language aptly to express it / Ukrainian humor is 
full of wit/ hearing Ukrainians unleash their humor rejoices the hearers’ heart.

Здається, багато того, що можна висловити українською, іншою мовою так 
не скажеш  – it seems that a lot of what can be said in Ukrainian can hardly be ad-
equately expressed in any other language.

краса мови полягає у вмінні нею користуватися, у дбайливому ставленні до 
неї – it is in the sophisticated skill of using the language, in respect for it, that the beau-
ty of the language lies.

говорити правильно – to talk in a grammatically correct way/ abide by the rules of 
the language/ observe the grammar and usage rules.

по-справжньому гарною і виразною… – the language we use becomes truly 
expressive and vivid/forceful when those who use it enjoy speaking or writing in this 
language.

Вона передається від покоління до покоління із настановою берегти 
й плекати її – it is passed from generation to generation [note the absence of articles] 
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with a bequest from one generation to the next to hold it in high esteem, develop it and 
protect it from corruption.

запорука краси мови є її чистота – the purity of the language is what makes the 
language beautiful.

дбаємо про правильне слововживання, вимову  – [not always] we are careful 
speakers, we do not make it a point to use words that fi t what we want to express well, 
we fail to watch our pronunciation.

…свідчить про чітке й логічне мислення – if an idea is expressed well and clear it 
may suggest that the thinking behind it is logical and coherent.

багато засобів для вираження найрізноманітніших почуттів – there are many 
ways of expressing various emotions through language.

почуття ніжності й любові – the deep feelings of tenderness and love.
поети пробуджують в  нас найкращі почуття  – poets stir/arouse/engender/

evoke/inspire the best feelings in us through their poetry.
мова освячена любов’ю до найдорожчих людей – one’s native tongue is blessed 

with love for the people we hold dear/ love for people who are dearest to us fi nds its 
ample/perfect/full expression in language.

втілено життя народу, його минуле й сучасне – it is in the language that the 
life of the people who use this language, their past and present is fully refl ected/em-
bodied.

Особливо прикро чути, як молоді люди калічать мову  – it is particularly dis-
tressing/lamentable to hear those young people who mangle/disfi gure/mutilate/ gar-
ble the language they speak.

“короче” чи “как би” та декілька матюків – we suggest that the words “короче” 
and “как би” be preserved as they are or transcribed with explanations in bra ckets, and 
the word матюки can be translated as “four-letter words” (swearwords, obscenities, ex-
pletives; dirty language; taboo words).

14.  It is desirable to preserve in translation the lyrical turns of phrase of the origi-
nal as much as possible; if you cannot do that, you should remain neutral and 
attempt to render the general idea rather than individual words or expres-
sions; a descriptive approach to translation in some instances may prove to 
be useful.

15.  Find various ways of rendering in English the idea expressed in the verb висловити.

16.  Share your opinions in class about whether you consider your command of 
Ukrainian to be good enough?

17.  Find various ways of saying in English “дбайливе ставлення до мови”, “словом 
іншої мови так не скажеш” та “тішить серце гумористичне слово.”



18

18.  Check out all possible meanings and usages for the verbs віддзеркалювати, 
манити, дбати та полягати, and then provide their English equivalents using 
English-English explanatory dictionaries.

19.  Retell the following quotes about language in English and comment on them:

“І возвеличимо… i розум наш, і наш язик… (Т. Шевченко)
“Я дуже люблю… народну українську мову, звучну, барвисту й таку м’яку.” (Л. Толс-

той)
“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.” (Л. Костенко)
“Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це аж ніяк не озна-

чає, що нам є чужими чи далекими мови інших народів”. (П. Тичина)
“Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова”. (Леся Українка)
“Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не 

заслуговує на ім’я людини”. (Й. Г. Гердер)
“Народ, що не усвiдомлює значення рiдноï мови для свого вищого духовного 

життя i сам ïï покидає й вiдрiкається, виконує над собою самовбивство”. (Ю. Шаф-
раник)

“Без знання її [української мови] українські устремління виявляться збудовани-
ми на піску”. (О. О. Потебня)

20.  Translate the senetences below; provide, where possible, as many alternative sug-
gestions as you can:

враження
Я дуже хочу поділитися з вами своїми враженнями від поїздки до Африки.
Студенти справили на викладача хороше враження.
Враження було таке, що дощ ось-ось перетвориться в завірюху.
Перше враження від людини може бути оманливим.

настрій
 Гарний настрій може призвести до забудькуватості, встановили дослідники Уні-
верситету штату Міссурі (США).
У цих людей є настрій на захист прав знедолених.
Це додає настрою працювати, впевненості в собі, натхнення.
 Зневіра і  поганий настрій не тільки болісні для оточуючих, але й заразливі… 
(Лев Толстой)

Гумористичний; гумор
Він написав гумористичне оповідання.
Вийшов уже третій номер нового гумористичного журналу.
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Почуття гумору допомагало йому в житті.
Він був не у доброму гуморі. 

настанова
 Слід затвердити нову редакцію цієї Настанови з якості Головдержслужби. 
 Система  соціальних (морально-правових) настанов допомагає ругулювати ді-
яльність людини.

розрада
Це може бути розрадою у хворобі.
Йога – розрада для душі та тіла.
Ах, кохай мене, облиш розраду, / Без журби всі сумніви розвій.

21.  Do the words нація, національність, національний and the words nation, na-
tional and nationality coincide in meaning? What are the diff erences? When do 
you say “What is your nationality?” and “What is your ethnic background?” Translate 
the sentences below with the word “nation”:

нація
Здорова нація – запорука її майбутнього.
Організація Об’єднаних Націй була заснована у 1945 році.
Нацисти вважали, що “німецька нація понад усе”.
Відродження нації повинне йти через відродження мови.
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