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ВСТУП 

 Дана робота присвячена вивченню англомовної прози та її мовних 

особливостей, а також мовним трансформаціям, які використовуються при 

перекладі художньої прози українською мовою. При виборі теми не виникло 

жодних сумнівів, оскільки вона є особливо актуальною, адже мова постійно 

змінюється, часи та епохи міняються, але сам художній переклад ніяким чином 

не втрачає своєї актуальності. Оскільки кожного дня в друк виходить безліч 

творів, які чекають на свою чергу бути перекладеними. Вивчення питання 

перекладу художньої прози та її мовних особливостей є важливим питанням в 

перекладознавстві. 

Актуальністьданої роботи полягає у тому, що художні тексти або проза 

є невід’ємною складовою не тільки англійської мови і культури, а і багатьох 

інших культур, їх склад та переклад з англійської мови на українську вимагає 

детального вивчення лінгвістами, оскільки у нашому швидко змінному 

суспільстві склад мови постійно змінюється, деякі слова зникають зі вжитку, 

деякі додаються, що становить складнощі при перекладі. 

Мета дослідження – розглянути, проаналізувати та виділити окремі 

закономірності художніх текстів, перекладацькиї трансформацій та 

особливостей їх перекладу. 

Об’єкт дослідження – англомовна проза як вид художнього тексту та 

мовні трансформації. 

Предмет дослідження – дослідження особливостей художньої прози, її 

мовних особливостей та способів перекладу. 

У процесі вивчення літератури за темою дослідження та аналізу фактичного 

мовного матеріалу було застосовано наступні методи дослідження: 

1. метод аналізу літератури; 

2. описово-аналітичний метод з елементами порівняльного аналізу; 

3. описовий метод; 

4. прийому класифікаційного аналізу. 

 



Завдання даної роботи:  

1. Визначити основне поняття художньої прози. 

2. Визначити основні аспекти структури художнього тексту та його 

елементів. 

3. Визначити основні способи перекладу українською мовою. 

4. Визначити основні поняття перекладацької трансформації та методів 

перекладу. 

5. Проаналізувати принципи використання мовних трансформацій при 

перекладі художньої прози. 

 Практичне значення дослідження полягає у тому, що його матеріали 

можуть бути використані для більше детального аналізу англомовної прози, її 

мовних особливостей та аспектів перекладу її на українську мову. 

Структура курсової роботи.Робота складається зі вступу, тьох розділів, 

загальних висновків, резюме англійською мовою, списку використаної 

літератури та додатків. 



Summary 

Firstofall, 

itshouldbenotedthattheartstyleandproseisperhapsthemostdescribedwithallstyles. 

Thestructureoftheliterarytextcanbedividedintothreemaincomponentsasthecontent, 

internalformandexternal. Inexternalformcontains a charactercreatedbyauthorofthetext. 

Theartisticimage, inturn, hasseveralaspects: ontological, semiotic, 

epistemologicalandaesthetic. 

Also, anotherfeatureof a 

literarytextispronouncednationalcolorofformandcontent, 

andvocabularythatisheterogeneousintermsofhistoricalrelatedness, 

etymologicallyheterogeneity, formalityorinformality. 

Inproseencounteredphenomenonofpolysemy, synonymy, antonymy. 

Inaddition, thetextoftheartworkappears a largenumberofneologisms. 

Theyareintegratedintosemanticgroupsrelatedtodifferentspheresofsocialandpoliticallife

, culture, scienceandtechnology. 

Also, 

thetranslationofproseshouldtakeintoaccountthestructureoftheworkandauthor’sideastyl

e, whichhasreflectedonboththeoriginaltextanditstranslation. Thetranslatormustread a 

workofart, tounderstandtheessenceofit, 

tounderstandwhathewantedtoconveytothereadersoftheauthor, andthenstarttranslating, 

takingintoaccountauthor’sideastyle, theproblemofaccuracyandfidelityofthetranslation, 

thepreservationofnationalcoloringproblemtransferringhistoricalcolorwork, 

theproblemrespectfortheindividualidentityoftheoriginal time-

distancetransmissionproblem, theproblemoftransmissionfeatures a literarymovement, 

etc.; andsolving oftheseproblems. 

The most common language tools ofprocessing theinformationin prose 

areepithets; comparison; metaphors; phoneticreplays, morphemic, lexical, syntactic; 

playonwordsbasedonmultiplemeaningsofspeech; irony; syntaxspecifics oforiginaltext; 

dialect. 



Inliterarytranslationdistinguishseparatesubspeciestranslationbasedontheorigin

alaffiliationto a specificgenreoffiction. Forexample, thetranslationofpoetry, 

playstranslation, satiricalworkstranslation, translatedlyrics, prosetranslation. 

Therefore, thetranslatormusttakeintoaccountthecharacteristicsofindividualgenre. 

Alsoshouldbetakenintoaccountintranslationthepresenceofanartisticimageinthet

extofprose. 

Sincethestudyoftheartisticimageisthebasiccategoryofanyartisticdiscoursewithin 

discourse-cognitive paradigmofscientificknowledge, is a 

newstepinthedevelopmentoftranslationthatallowsustoobjectivelyjudgetheoneorothertr

anslationstrategiesinsolvingthemainproblem - theproblemofadequacyintranslation. 

 

 


