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Передмова до серії

Підготовка перекладачів на сучасному етапі вимагає, по-перше, 
розширення (в розумних межах) галузевих блоків, з якими знайомлять-
ся студенти під час навчання, а по-друге, оптимізації системи вправ 
для підвищення ефективності навчання за рахунок його інтенсифікації. 
Хоча перші кроки на цьому шляху вже зроблено (див. перелік літера-
тури наприкінці передмови), проте коло проблем залишається досить 
широким. Однією з найважливіших з них є забезпечення процесу на-
вчання перекладачів посібниками, зміст, структура та система вправ 
яких відповідали б сучасним вимогам.

Спроба вирішення цієї проблеми здійснюється в рамках спіль-
ного проекту кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і кафе-
дри перекладу та англійської мови Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна, метою якого є розробка, апробація, пу-
блікація та розповсюдження матеріалів для навчання практики пере-
кладу у різних галузях людської діяльності. Видання таких матеріалів 
(див. Черноватий, Карабан, Іванко, Ліпко: 2004; Черноватий, Карабан, 
Пенькова: 2005) здійснюється у серії DICTUM FACTUM (назва утворе-
на від латинського прислів’я, яке можна перекласти як “Сказано – зро-
блено”, що можна вважати прийнятним гаслом перекладачів).

Залишаючи за межами обговорення комплекс питань, пов’язаних 
з організацією підготовки перекладачів взагалі (див. Зорівчак; 1983; 
Карабан, 2001; Коптілов, 2003; Корунець, 2000; Мірам, 1999; Радчук, 
1997; Чередниченко та Коваль, 1995; Черноватий, 2002; Швачко, 2002), 
зосередимося тут лише на проблемі вправ.

Компетенція професійного перекладача становить собою систему, 
що включає усі необхідні передумови: знання (фонові, теми, контек-
сту), матеріал (мовний, зокрема термінологічний) та перекладацькі дії, 
доведені до рівня автоматизмів. Відповідно, система вправ для навчан-
ня перекладу має забезпечити наявність у свідомості студента: 1) від-
повідних фонових знань; 2) термінологічних еквівалентів з відповідної 
тематики; 3) здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматиз-
мів (див. докладніше: Черноватий, 2002).
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Для забезпечення усного послідовного перекладу надзвичайно важ-
ливим є також володіння майбутніми перекладачами навичками перекла-
дацького скоропису. Попередні покоління перекладачів формували такі 
навички із застосуванням посібника Р. К. Міньяра-Білоручева (Москва: 
Высшая школа, 1969 р.). Однак з часу його видання пройшло вже майже 
40 років. Зміни, які відбулися за цей період, як у громадсько-політично-
му житті країн, що в 1969 році входили до складу Радянського Союзу і 
жили в умовах комуністичної ідеології, так і в змісті навчальних планів 
майбутніх перекладачів (перекладацький скоропис тепер викладають на 
другому, а не на четвертому курсі, як було раніше), викликали потребу 
створення нового посібника, який би враховував нові громадсько-по-
літичні реалії і призначався би для перекладу українською мовою з ан-
глійської та навпаки. Саме такий посібник і пропонується Вашій увазі 
в серії Dictum Factum. Автор та редактори серії сподіваються, що ця 
робота сприятиме ефективному формуванню навичок скоропису май-
бутніх перекладачів, а отже і підготує їх до більш поглибленого курсу 
послідовного перекладу на пізніших етапах навчання.

Література: Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча кате-
горія. – Львів: Вища школа, 1983; Карабан В. І. Переклад англійської наукової та 
технічної літератури / У 2-х т. – Вінниця: Нова Книга, 2001; Карабан В. І. Теорія 
і практика перекладу з української мови на англійську мову. – Вінниця: Нова 
Книга, 2003; Карабан В. І. Англо-український юридичний словник. – Вінниця: 
Нова Книга, 2003; Карабан В. І. Українсько-англійський юридичний слов-
ник. – Вінниця: Нова Книга, 2004; Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К.: 
Юніверс, 2003; Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова Книга, 
2000; Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. – Киев: Ника, 1999; Чередниченко О. 
І., Коваль Я. Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). – К.: Либідь, 1995; 
Черноватий Л. М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу // 
Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – № 3 (36). – 2002. – 
C. 101–105; Черноватий Л. М., Карабан В. І., Іванко Ю. П., Ліпко І. П. Переклад 
англомовної юридичної літератури. – Вінниця: Поділля, 2004; Черноватий Л. М., 
Карабан В. І., Пенькова І. О. Переклад англомовної економічної літератури. – 
Вінниця: Нова книга, 2004; Радчук В. Що таке інтерпретація? // La Traduction au 
Seuil du XXIe Siecle: Histoire, Theorie, Methodologie. – Strasbourg-Florence-Grenade-
Kyiv: Tempus-Tacis, 1997. – С. 39–53; Ребрій О. В. Перекладацький скоропис / За 
ред. Черноватого Л. М. та Карабана В. І. – Вінниця: Поділля, 2002; Shvachko S. In 
search of translators’ efficiency // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні 
науки”. – № 4 (37). – 2002. – С. 189–194.
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ВСТУП ДО ПОСІБНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СКОРОПИСУ

Послідовний переклад – це усне відтворення тексту засобами ін-
шої мови після його прослуховування, що вимагає значного напружен-
ня пам’яті. Чим довший відрізок тексту, що відтворюється, тим більше 
навантаження на пам’ять перекладача, якість роботи якого значною мі-
рою визначається розвитком i тренованістю його пам’яті.

Однак навіть професійна пам’ять не може гарантувати повного 
та точного відтворення оригіналу, якщо текст задовгий. Обсяг тексту, 
який призначено для перекладу, регулюється не перекладачем, а тим, 
хто говорить. Таким чином, завдання перекладача полегшується або 
ускладнюється такими чинниками, як: досвідченість оратора; його 
уміння чітко та послідовно викладати думки, логічно членувати текст; 
розуміння специфіки перекладацької діяльності.

Значне поширення усного послідовного перекладу поставило ви-
могу розробки допоміжного засобу для пам’яті, яким i є система пере-
кладацького скоропису, що пропонується для вивчення у даному по-
сібнику. Якщо при здійсненні перекладу запис допомагає відновити у 
пам’яті сприйняте раніше, то процес запису стимулює інтелектуальну 
активність i тим самим сприяє мимовільному запам’ятовуванню.

Перекладацький скоропис не має нічого спільного ні з конспектом 
або протоколом, з одного боку, ні зі стенографією – з іншого. Він ефек-
тивний тільки за умов усного послідовного перекладу, тобто негайного 
розшифрування i відтворення; він ніяким чином не розрахований на 
використання через будь-який тривалий проміжок часу.

У чому полягають переваги перекладацького скоропису перед ін-
шими формами фіксування тексту? Дослівне записування не є прийнят-
ним в умовах послідовного перекладу, оскільки темп письмової мови 
значно відстає від темпу мови ycної. При конспектуванні або тезис-
ному записуванні існує велика імовірність того, що багато важливих 
фактів пройдуть поза увагою перекладача. Недоліком стенографiї є те, 
що навіть найкращі фахівці не можуть одним поглядом охопити кілька 
рядків i швидко розшифрувати записане. До того ж неможливо випра-
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вити або доповнити стенографічні записи, коли оратор виправляється, 
або перебудувати фразу, якщо вона виявилася незакінченою або її зміст 
був змінений у ході мовлення. Система перекладацького скоропису ви-
гідно відрізняється тим, що ґрунтується на записі думок, а не слів.

Необхідність зафіксувати кожну думку оратора (але не кожне сло-
во), незалежно від темпу мовлення, зумовлює особливу скорочену фор-
му записів, складовими компонентами якої є:
(A) смисловий аналіз, який забезпечує “економне” формулювання 
кожного речення, яке, у свою чергу, виконує функції опорного пункту 
пам’яті;
(Б) скорочений літерний запис, що ґрунтується на відомому положенні 
теорії інформації про надлишковість мови;
(B) вертикальне розміщення записів, яке забезпечує економічність і 
наочність, а також відображає наявні у реченні синтаксичні зв’язки;
(Г) система символів, які мають узагальнене значення, тобто позначають 
не окреме слово, а групу понять, що мають схожі семантичні ознаки.

Перша частина посібника присвячена вивченню теоретичних 
основ перекладацького скоропису. У другій частині наведені найбільш 
уживані символи, а також тематично пов’язані з ними лексичні одини-
ці, засвоєння яких розширює можливості учнів в межах громадсько-
політичної тематики.

Практичний курс побудований таким чином, аби у випадку необ-
хідності учні могли самостійно відпрацювати уci особливості системи 
i отримати необхідні знання i навички скороченого запису при послі-
довному перекладі.

Засвоєння змісту матеріалу розраховане приблизно на 36 годин. 
Роботу з практичною частиною посібника рекомендовано вести пара-
лельно з теоретичною частиною, починаючи приблизно з 4–5 занят-
тя. Приблизно з цього ж періоду рекомендується проводити регулярне 
тестування навичок та умінь студентів. Зміст текстів та критерії оцінки 
наведені у Додатку 2.

Теоретична частина посібника значною мірою ґрунтується на по-
сібнику Р. К. Міньяр-Білоручева “Пособие по устному переводу”. – М.: 
Высшая школа, 1969.
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Kpiм того при підготовці посібника використані такі матеріали та 
джерела: (1) Крупнов В. Н. Язык современной прессы (Англо-русский 
словарь-справочник). – М.: Высшая школа, 1993; (2) Разинкина Н. М., 
Гуро Н. И., Зенкович Н. А. Международные контакты (Русско-англий-
ские соответствия). – М.: Высшая школа, 1992; (3) Korolkova V. A., 
Lebedeva A. P., Sizova L. M. Learn to read papers. – М.: Высшая шко-
ла, 1989; (4) Practical Course of Translation. – М.: Русский язык, 1990; 
Oxford Collocations Dictionary. – Oxford University Press, 2003.

Ілюстративний матеріал та завдання побудовані на автентичному 
матеріалі.

Експериментальна перевірка посібника в групах перекладацького 
відділення факультету іноземних мов Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна показала його високу ефективність.
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