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Передмова до серії (UTTU Series)

Посібник, що пропонується Вашій увазі, є черговим виданням у серії під егідою 
Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), повна назва англійською мо-
вою якої є Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU). Спілка є всеукраїнською гро-
мадською організацією, яка об’єднує фахівців у галузі навчання перекладу на осно-
ві спільності інтересів для реалізації мети та завдань ВСВП, які передусім полягають 
у підвищенні якості підготовки перекладачів в освітніх закладах України.

Певною мірою серія UTTA Series є спадкоємницею серії Dictum Factum, в межах 
якої вийшло чимало якісних підручників та посібників для навчання майбутніх пе-
рекладачів, і яка зіграла свою позитивну роль у підвищенні ефективності навчання 
перекладачів з англійської мови. Однак, якщо до підготовки навчально-методич-
них матеріалів у серії Dictum Factum залучалися переважно фахівці кафедр теорії 
та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, а також кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (що було виправданим 
на початку 2000-х років, оскільки лише згадані кафедри на той час мали достат-
ній досвід підготовки перекладачів), то нині ситуація докорінно змінилася. В Україні 
нині працюють десятки кафедр перекладу, деякі з яких накопичили значний (до 
двадцяти років) досвід роботи, а викладачі мають незаперечний творчий потенці-
ал, що може бути використаний для розбудови раціональної і розумно варіативної 
системи навчання майбутніх перекладачів. Саме за сприяння Всеукраїнської спілки 
викладачів перекладу і планується здійснювати реалізацію згаданого потенціалу, 
результати якої будуть публікуватися в серії UTTU Series за суттєвої підтримки ви-
давництва “Нова книга”.

На сьогодні в серії UTTU Series вийшли такі видання:
1. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: Підручник 
для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. – 
Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

2. Тороп П. Тотальний переклад: монографія / Пеетер Тороп; пер. з рос. О. А. Каль-
ниченка, О.І.Оржицького; передмова до серії: Л. М. Черноватий; передмова до 
монографії: Т. Бойко, Е. Сютісте. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 264 с.

3. Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920–30-х років 
/ Л. В. Коломієць. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 360 с.

4. Некряч Т. Є., Довганчина Р. Г. Навчаймося виступати публічно / Make your way 
to public speaking / Тетяна Некряч, Руслана Довганчина. – Вінниця: Нова Книга, 
2015. – 280 с.

5. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, 
транспорт / [Черноватий Л. М., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., Каминін І. М] 
/ за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 264 с.
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6. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природ-
ні ресурси, транспорт” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 98 с.

7. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, 
фізика, хімія / [Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лукьяно-
ва Т. Г.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 
240 с.

8. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, гео-
метрія, фізика, хімія” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія.– Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 84 с.

9. Гриців Н. М. Василь Мисик: Різногранний діамант українського художнього пе-
рекладу. Вінниця: Нова Книга, 2017. – 296 с.

У згаданій серії планується також випускати науковий журнал з питань навчан-
ня теорії та практики перекладу, а також публікувати видання сучасних зарубіжних 
фахівців у галузі перекладознавства та методики навчання перекладу, так само як 
і класичні твори у згаданих галузях, аби забезпечити безпосередній доступ україн-
ських фахівців до загальносвітових надбань. Першим таким виданням є переклад 
українською мовою важливої для розвитку перекладознавства книги відомого ес-
тонського дослідника Пеетера Торопа (див. п.2 у переліку, наведеному вище).

Успішна реалізація цих планів має сприяти закладенню надійного підґрунтя для 
підвищення ефективності підготовки майбутніх перекладачів в Україні, а тому ВСВП 
запрошує до співпраці усіх зацікавлених викладачів перекладу та перекладознав-
ців. Додаткову інформацію стосовно можливостей участі у здійсненні проектів під 
егідою ВСВП можна знайти на сайті uttu.info.

Президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу
Леонід Черноватий
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