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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны. Тыпавая вучэбная праграма па 
вучэбнай дысцыпліне «Тэорыя і практыка перакладу» распрацавана для 
ўстаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з 
патрабаваннямі адукацыйнага стандарту і тыпавога вучэбнага плана для 
спецыяльнасці 1-23 01 10 «Літаратурная работа (па напрамках)». Сёння 
літаратурны работнік і літаратурны рэдактар пры перакладзе павінен не 
толькі свабодна валодаць зыходнай мовай, але і ведаць лад мыслення яе 
носьбітаў і разумава-маўленчы спосаб падачы інфармацыі, г. зн. традыцыі як 
устойлівыя элементы культуры, звычаі і абрады; традыцыйна-побытавую 
культуру, прынятыя нормы паўсядзённых зносін, «нацыянальную карціну 
свету» і менталітэт, якія адлюстроўваюць асаблівасці ўспрымання свету, 
культурныя традыцыі этнасу і яго нацыянальны характар. Толькі ў такім 
выпадку можна атрымаць якасны пераклад тэксту, які будзе ў максімальнай 
ступені эквівалентным зыходнаму як у змястоўных, так і ў камунікатыўных 
адносінах. Такі падыход стварае агульны канцэптуальны фон для авалодання 
тэарэтычнымі ведамі і выпрацоўкі практычных навыкаў працы з зыходным 
тэкстам і перастварэння яго ў тэкст на іншай мове. 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. 
Дысцыпліна «Тэорыя і практыка перакладу» скіравана на выяўленне ў 
прызначаным для перакладу тэксце індывідуальных стылістычных 
перакладчыцкіх аспектаў, на ўменне правесці аналіз эквівалентнасці ўжо 
перакладзенага тэксту, што патрабуе грунтоўнай падрыхтоўкі па многіх 
напрамках філалагічнай адукацыі. Для студэнтаў, якія навучаюцца па 
напрамку спецыяльнасці 1-23 01 10-01 «Літаратурная работа (творчасць)», 
перакладчыцкая дзейнасць можа стаць асноўным накірункам творчасці, а па 
напрамку спецыяльнасці 1 -23 01 10-02 «Літаратурная работа (рэдагаванне)» -
адным 3 накірункаў прыкладання творчых намаганняў (рэдагаванне 
перакладнога тэксту). 

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі тыпавога вучэбнага 
плана. Вывучэнне дысцыпліны «Тэорыя і практыка перакладу» грунтуецца 
на ведах, атрыманых па дысцыплінах «Сучасная беларуская мова», «Мова 
сродкаў масавай камунікацыі», «Замежная мова» і суправаджаецца 
паглыбленымі міжпрадметнымі сувязямі з дысцыплінамі «Асновы 
літаратурна-мастацкай творчасці», «Методыка рэдагавання», «Стылістыка» і 
інш. Дысцыпліна «Тэорыя і практыка перакладу» як міжпрадметная 
заклікана фарміраваць духоўны свет студэнта, Ёыпрацоўваць якасці 
грамадзяніна і патрыёта, садзейнічаць беспраблемнаму дыялогу з 
прадстаўнікамі іншых народаў. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэты вывучэння дысцыпліны -
выкласці метадалагічныя асновы перакладу як працэсу і перакладу як выніку, 
сфарміраваць на гэтай аснове навыкі пісьмовага перакладу літаратурных 
твораў 3 улікам разнастайных міжкультурных адрозненняў. Гэта дасягаецца 
вырашэннем наступных задач: прафесійнае авалоданне прыёмамі ацэнкі 
асноўных уласцівасцей прызначанага для перакладу тэксту; засваенне 
спосабаў дасягнення перакладчыцкай эквівалентнасці, выкарыстання 



перакладчыцкіх падстановак і трансфармацый; матываванае правядзенне 
перакладу літаратурнага твора. 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 
адукацыйным стандартам. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 
ведаць: 
- тыпалогію перакладу і яго асноўныя мадэлі; 
- функцыянальную прызначанасць перакладу, міжмоўнага і 

міжкультурнага пасрэдніцтва, асаблівасці перакладчыцкай дзейнасці ў 
сучасных умовах; 

- умовы эквівалентнасці перакладу і ўзроўні эквівалентнасці; 
умець: 
- аргументавана абгрунтоўваць свае перакладчыцкія рашэнні; 
- ажыццяўляць перадперакладчыцкі аналіз зыходнага тэксту, аналізаваць 

яго вонкавую і глыбінную сэнсавую структуру, а таксама інфармацыю, якая 
ўтрымліваецца ў тэксце і падлягае перадачы пры перакладзе; 

- выпрацоўваць стратэгію перакладу тэксту з улікам яго жанравай 
прыналежнасці і з улікам мэты і адрасата перакладу; 

валодаць: 
- практыкай перакладу (выкарыстоўваць у неабходпых выпадках 

перакладчыцкія мадыфікацыі з захаваннем літаратурных нормаў мовы 
перакладу) і прыёмамі прагматычнай адаптацыі тэксту з улікам яго 
размяшчэння ў капкрэтным выданні; 

- метадалогіяй працы з перакладнымі слоўнікамі, даведнікамі, базамі 
даных, электронным! перакладчыкамі і іншымі крыніцамі. 

Коды фарміруемых кампетэнцый: АК-4, 8, САК-3, ПК-17, 18, 45. 
Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый 
Спецыяліст павінен: 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-8. Валодаць метадалогіяй даследавання вуснай і пісьмовай 

камунікацыі. 
Патрабаванні да сацыялъна-асобасных кампетэнцый 
Спецыяліст павінен: 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 
Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый 
Спецыяліст павінен: 
ПК-17. Творча прымяняць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў 

прафесійнай дзейнасці. 
ПК-18. Карыстацца неабходным арсеналам ведаў і ўменняў па 

арганізацыі кнігавыдання і рэдагавання аўтарскіх матэрыялаў. 
ПК-45. Прымяняць метады аналізу і арганізацыі ўкаранення інавацый. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Пры вывучэнні 
дысцыпліны, акрамя традыцыйных, выкарыстоўваецца метад інтэрактыўны, 
арыентаваны на больш шырокае ўзаемадзеянне студэнтаў не толькі з 



выкладчыкам, але і адзін з адным, на дамінаванне актыўнасці навучэнцаў у 
адукацыйным працэсе. Практыкуецца праблемны падыход да навучання. 
Гэта дае студэнту магчымасць сканструяваць уласны алгарытм навучання, 
ЯКІ данамагае ўсвядоміць асноўныя характарыстыкі зыходнага тэксту і 
вызначыць прыватную методыку яго перакладу. У практыцы выкладання 
выкарыстоўваюцца камп'ютарныя тэхналогіі, электронная бібліятэка, 
сайтавае суправаджэнне навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага 
працэсу. 

У адпаведнасці з адукацыйным стандартам на вывучэнне дысцыпліны 
«Тэорыя І практика перакладу» адведзена 76 гадзін, у тым ліку аўдыторных -
36 гадзін, прыкладнае размеркаванне якіх па відах заняткаў уключае 16 
гадзін лекцый, 20 гадзін лабараторна-практычных заняткаў. Рэкамендаваная 
форма кантролю ведаў па дысцыпліне - залік. У залежнасці ад ступені 
падрыхтаванасці студэнтаў, іх агульнай эрудыцыі і здольнасці да 
самастойнага аналізу і перакладу літаратурных твораў можна па-іншаму 
размяркоўваць колькасць гадзін па раздзелах. 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ 
п/п 

Найменне раздзелаў і тэм Аўдыторныя заняткі 
(гадзіны) 

Усяго 
гадзін 

№ 
п/п 

Найменне раздзелаў і тэм 

Лекцыйныя Лабараторна-
практычныя 

Усяго 
гадзін 

1 Статус І прадмет тэорыі і 
практыкі перакладу. Пераклад як 
ВІД творчай дзейнасці. Тыпалогія 
перакладу 

2 2 

2 Эквівалентнасць у перакладзе. 
Асноўныя ўмовы перакладчыцкай 
эквівалентнасці. Шляхі 
пераадолення лінгваэтнічнага 
бар'еру 

2 2 4 

3 Перакладчыцкія падстаноўкі. 
Інфармацыйны і змястоўны 
складнікі зыходнага тэксту і іх за-
хаванне ў перакладзе 

2 2 4 

4 Перакладчыцкія трансфармацыі. 
Неабходнасць захавання 
граматычнага і стылістычнага 
ладу перакладной мовы 

2 4 6 

5 Безэквівалентная лексіка і яе 
пераклад. Асаблівасці перакладу 
пазначэнняў розных відаў рэалій 
і тэрміналогіі. Транслітарацыя і 
практычная транскрыпцыя 

2 4 6 

6 Прэцэдэнтнасць літаратурнага 
твора і праблемы перакладу. 
Асаблівасці перакладу 
прэцэдэнтных феноменаў 

2 2 4 

7 Функцыянальны аспект перакладу 4 6 10 

Усяго 16 20 36 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1. Статус І прадмет тэорыі і практыкі перакладу. Пераклад 
як ВІД творчай дзейнасці. Тыпалогія перакладу 

Месца тэорыі і практыкі перакладу сярод лінгвістычных дысцыплін. 
Пераклад у сучасным свеце. Кароткі агляд гісторыі развіцця перакладу. 

Пераклад як від творчай дзейнасці. Грамадскае прызначэнне перакладу. 
Матывацыя перакладчыцкай дзейнасці. Роля перакладчыка як пасрэдніка ў 
перадачы інфармацыі на замежнай мове. 

Праблема вызначэння паняцця «пераклад». Тыпалогія перакладу, яго 
ВІДЫ І формы. Узроўні перакладу. Камп'ютарны аутаматызаваны пераклад: 
вартасці і недахопы. Камунікатыўна-прагматычны пераклад у СМІ. 
Магчымасць выкарыстання выбарачнага і паслоўнага (літаральнага) 
перакладу. Пераклад і пераказ. 

2. Эквівалентнасць у перакладзе. Асноўныя ўмовы перакладчыцкай 
эквівалентнасці. Шляхі пераадолення лінгваэтнічнага бар'еру 
Агульныя ўмовы атаясамлення зыходнага і перакладнога тэксту. 

Зыходны тэкст як дэтэрмінант перакладчыцкай дзейнасці. 
Пераклад як аптымальнае вырашэнне шэрагу дыялектычпых 

супярэчнасцей. Эквівалентнасць у перакладзе. Эквівалептнасць і 
адэкватнасць. Разнастайныя ўзроўні эквівалентнасці. Кантэкстная 
эквівалентнасць. 

Лінгваэтнічны бар'ер як дэтэрмінант перакладчыцкіх дзеянняў і шляхі 
яго пераадолення (заўвагі перакладчыка, зноскі, апісальны і растлумачальны 
пераклад і інш.). 

3. Перакладчыцкія падстаноўкі. Інфармацыйны і змястоўны 
складнікі зыходнага тэксту і іх захаванне ў перакладзе 

Дзеянні транслявання семантычнага напаўнення тэксту. Падстаноўкі як 
віды суадносін лексічных адзінак зыходнай і перакладной мовы. 
Выкарыстанне двухмоўных перакладных слоўнікаў. Змест артыкула 
перакладнога слоўніка. 

Простая альтэрнатыўная падстаноўка. Веданне семантычных 
асаблівасцей слоў зыходнай і перакладной мовы і дакладнасць перакладу. 

Складаная перакладчыцкая падстаноўка з дыферэнцыяцыяй значэння. 
Важнасць выбару патрэбнага адпаведніка з шэрагу прапанаваных у слоўніку. 
Моўная інтуіцыя перакладчыка. Зварот да тлумачальных слоўнікаў зыходнай 
мовы пры ўзнікненні перакладчыцкіх цяжкасцей. Прычыны выкарыстання 
слоўнікаў сінонімаў. 

Падбор лексічна неэквівалентнага перакладчыцкага адпаведніка. 
Вобразныя сродкі мовы ў зыходным тэксце і асаблівасці іх перакладу. 
Пераклад метафар з адной мовы на другую і праблема эквівалентнасці. 

Міжмоўная аманімія і паранімія - асаблівасць любых дзвюх моў. 
Тыпалогія руска-беларускіх, украінска-беларускіх, польска-беларускіх. 



англійска-беларускіх, нямецка-беларускіх і інш. «фальшывых сяброў 
перакладчыка», іх уплыў на захаванне эквівалентнасці перакладу. 

4. Перакладчыцкія трансфармацыі. Неабходнасць захавання 
граматычнага і стылістычнага ладу перакладной мовы 

Віды перакладчыцкіх трансфармацый. Стылістычныя трансфармацыі і 
іх уплыў на камунікацыйна-функцыянальныя ўласцівасці перакладнога 
тэксту. Матываванасць перакладчыцкіх трансфармацый. 

Трансфармацыі, звязаныя з наяўнасцю артыкляў у заходнееўрапейскіх 
мовах. 

Дзеепрыметнікі ў некаторых славянскіх і заходнееўрапейскіх мовах і іх 
пераклад на беларускую. Трансфармацыі пры перакладзе дзеепрыметнікаў. 
Спосабы замены нехарактэрных формаў. Дзеепрыметнікавы зварот і яго 
трансфармацыя ў даданую азначальную частку складаназалежнага сказа, 
адваротныя замены пры перакладзе з беларускай на іншыя мовы. 

Прыметнікі і прыслоўі са ступеням! параўнання ў некаторых славянскіх 
і заходнееўрапейскіх мовах і іх пераклад на беларускую. Унікненне памылак, 
выкліканых змешваннем вышэйшай ступені параўнання прыметніка і 
прыслоўя. Формы элятыва і суперлятыва пры перакладзе. 

Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання ў некаторых славянскіх і 
заходнееўрапейскіх мовах, супастаўленне з беларускай. Трансфармацыі, 
матываваныя адрозным кіраваннем у нацыянальных мовах. 
Культураспецыфічны аспект праблемы. 

5. Безэквівалентная лексіка і яе пераклад. Асаблівасці 
перакладу пазначэнпяў розпых відаў рэалій і тэрміпалогіі. 

Транслітарацыя і практычная транскрыпцыя 
Нацыянальная адметнасць безэквівалентнай лексікі кожнай мовы. 

Прыклады англа-беларускай, нямецка-беларускай, французска-беларускай, 
іспанска-беларускай і іншай безэквівалентнай лексікі. Транслітарацыя як 
спосаб перакладу пазначэнняў розных відаў рэалій. Апісальны пераклад, 
варыянты ўключэння перакладчыкам тлумачэнняў у тэкст. Магчымасць 
выкарыстання прыблізнага перакладу. Беларуска-руская і руска-беларуская 
безэквівалентная лексіка. 

Грамадска-палітычная тэрміналогія і яе пераклад. Калькаванне як 
спосаб перастварэння тэрмінаў і тэрміналагічных спалучэнняў. 

Транслітарацыя і практычная транскрыпцыя ў перакладных 
матэрыялах СМІ і ў творах мастацкай літаратуры. Асаблівасці 
транслітаравання ўласных найменняў пры перакладзе са славянскіх і 
неславянскіх моў. Пераклад беларускіх уласных найменняў на іншыя мовы. 
Варыянтнасць у перакладзе. Прыём удакладнення праз устаўную 
канструкцыю з выкарыстаннем зыходнай мовы. 

6. Прэцэдэптпасць літаратурнага твора і праблемы перакладу. 
Асаблівасці перакладу прэцэдэнтпых феноменаў 

Прэцэдэнтнасць літаратурнага твора і праблемы перакладу. 



Прэцэдэнтыя элементы ў загалоўках і тэкстах матэрыялаў СМІ і іх пераклад. 
Неабходнасць пошуку раней перакладзеных твораў мастацкай літаратуры 
пры іх цытаванні ў зыходным журналісцкім тэксце. Магчымасць 
выкарыстання неперакладзеных урыўкаў літаратурных твораў ва ўмовах 
білінгвізму. 

Прэцэдэнтныя феномены як канцэптуальныя дамінанты зыходнага 
тэксту і праблемы перакладу. Асаблівасці перакладу прэцэдэнтнага імя. 
Складанасці пры перакладзе фразеалагізмаў, звязаныя з захаваннем іх 
нацыянальнай адметнасці. Пошук адпаведнага фразеалагізма ў перакладной 
мове. Выкарыстанне калькавання з дадатковымі тлумачэннямі і 
нефразеалагічнага перакладу. Магчымасць стварэння аўтарскага варыянта 
пры перакладзе парэмій. 

7. Функцыянальны аспект перакладу 
Спецыфіка перакладу тэкстаў інфармацыйных, аналітычных і 

мастацка-публіцыстычных жанраў у СМІ. Праблема захавання 
эквівалентнасці слоганаў у рэкламных тэкстах. Пераклад тэкстаў навуковага і 
афіцыйнага стыляў, патрабаванні да дакладнасці перакладу тэрміналогіі і 
ўласных назваў. 

Інварыянтныя, інварыянтна-варыянтныя і варыянтныя элементы тэксту ў 
працэсе мастацкага перакладу. Семантыка мастацкага тэксту як 
шматкампанентная структура і праблемы перакладу. Вопыт рускай і 
беларускай перакладчыцкай школы. Аўтарскі і аўтарызаваны пераклад. 
Асаблівасці перакладу мастацкіх тэкстаў, пабудаваных на сістэме 
разгорнутых метафар і на падставе выкарыстання сімвала (сістэмы сімвалаў). 

Пераклад мастацкай прозы. Канцэптуальнае ядро, сінтагматыка і 
парадыгматыка мастацкага твора і праблемы перакладу. Аналіз і ацэнка 
перакладу на беларускую і рускую мовы асобных апавяданняў, аповесцей, 
раманаў. 

Пераклад паэзіі. Трапеічная сістэма вершаванага твора і пераклад. 
Якасныя характарыстыкі рыфмы ў вершаваным творы і іх захаванне ў 
перакладзе. Эквілінеарнасць і эквіметрыя ў перакладным вершаваным творы. 
Асаблівасці перакладу лірычнага верша. Аналіз і ацэнка перакладу на 
беларускую і рускую мовы асобных вершаваных твораў. 

Пераклад драматургіі. Лёгкавымоўнасць і лёгказразумеласць у 
перакладным сцэнічным творы. Захаванне ў перакладзе п'есы прынцыпу 
семантычных кантэкстаў, нераўнамернай дакладнасці, гутарковасці і 
стылізаванасці маўлення. Аналіз і ацэнка перакладу на беларускую і рускую 
мовы асобных п'ес. 

Асаблівасці перакладу фальклорных твораў. 
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11. РЭКАМЕНДАЦЫІПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 
У працэсе вывучэння дысцыпліны студэнтам рэкамендуецца рэгулярна 

працаваць з тэкстамі публіцыстычнага, навуковага, афіцыйнага і мастацкага 
стыляў на розных мовах, аналізаваць перакладзеныя з іншых моў творы і 
выяўляць іх станоўчыя і адмоўныя якасці. Прадугледжваецца выкарыстанне 
разнастайных заданняў на падставе матэрыялаў друкаваных і электронных 
СМІ (айчынных і замежных), накіраваных найперш на разумение кожнай 
мовы як асобнага свету, асобнай сістэмы і на выпрацоўку навыкаў стварэння 
эквівалентнага тэксту на перакладной мове. У якасці самастойнага 
індывідуальнага задания студэнты рыхтуюць аналіз перакладу адйаго з 
мастацкіх твораў. 

III. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІДЫЯГНОСТЫКІ 
Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненйяў 

патрабаваииям праграмы «Тэорыя і практыка перакладу» ствараецца фонд 
ацэначиых сродкаў, які ўключае тыпавыя задайні, тэсты, тэмы 
індывідуальных заданняў па перакладзе, пытанні да выніковага заліку і інш. 
Ацэначнымі сродкамі прадугледжвацца ацэнка здольнасці студэнтаў да 
творчай дзеййасці ў час перакладу сказаў і тэкстаў, іх гатоўнасць весці пошук 
вырашэння новых задач, звязаных з недастатковасцю канкрэтных 
спецыяльных ведаў і адсутнасцю агульнапрызнаных алгарытмаў. У якасці 
формаў дыягностыкі кампетэнцый студэнтаў выкарыстоўваюцца: 

- вусныя формы: гутаркі, калёквіумы, даклады на занятках і інш.; 
- пісьмовыя формы: тэсты, кантрольныя апытанні, пісьмовыя 

справаздачы па лабараторна-практычных работах, эсэ, рэфераты і інш.; 
- вусна-пісьмовыя формы: справаздачы па лабараторна-практычных 

работах 3 іх вуснай абаронай, залік па дысцыпліне і інш. 

IV. КРЫТЭРЫІАЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
Для бягучага кантролю ведаў студэнтаў выкарыстоўваецца ацэнка 

ведаў на працягу ўсяго семестра, дзе ўлічваюцца наведванне заняткаў, 
актыўнасць на лабараторна-практычных (лекцыйных) занятках, вынікі 
разнастайных формаў дыягностыкі і інш. 

Прамежкавымі формамі кантролю засваення ведаў па прадмеце 
з'яўляюцца тэсты. 

Асноўнай формай кантролю з'яўляецца залік, які праводзіцца па 
ўстаноўленай форме. 

V. ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
1. Пераклад як від творчай дзейнасці. Грамадскае прызначэнне перакладу. 



2. Праблемы вызначэння паняцця «пераклад». Трактоўка дэфініцыі 
рознымі дас-ледчыкамі. 

3. Матывацыя перакладчыцкай дзейнасці. 
4. Віды, формы і ўзроўні перакладу. 
5. By сны пераклад і яго асаблівасці. Паслядоўны і сінхронны пераклад. 
6. Агульныя ўмовы атаясамлення зыходнага і перакладнога тэксту. 
7. Эквівалентнасць у перакладзе. Паняцце адэкватнасці і яго 

супастаўленне з эквівалентнасцю. 
8. Пераклад як аптымальнае вырашэнне шэрагу дыялектычных 

супярэчнасцей. 
9. Зыходны тэкст як дэтэрмінант перакладчыцкай дзейнасці. 
10. Лінгваэтнічны бар'ер як дэтэрмінант перакладчыцкіх дзеянняў. 
11. Аперацыйны склад перакладчыцкіх дзеянняў. Дзеянні транслявання 

і мадыфікацыі. 
12. Віды перакладчыцкіх падстановак, іх вартасці і недахопы. 
13. Прычыны ўзнікнення перакладчыцкіх трансфармацый (на 

прыкладзе дзвюх моў на выбар). 
14. Перакладчыцкія трансфармацыі, выкліканыя перакладам 

дзеепрыметнікаў. 
15. Перакладчыцкія трансфармацыі, выкліканыя перакладам 

прыметнікаў і прыслоўяў са ступеням! параўнання. 
16. Перакладчыцкія трансфармацыі, выкліканыя асаблівасцю будовы 

сінтаксічных канструкцый. 
17. Спосабы перакладу безэквівалентнай лексікі (на прыкладзе дзвюх моў 

на выбар). 
18. Апісальны пераклад безэквівалентнай лексікі, яго вартасці і недахопы. 
19. Транслітарацыя і практычная транскрыпцыя ў працэсе перакладу. 
20. Транслітарацыя прозвішчаў з заходнееўрапейскіх моў на 

бе л ару скую. 
21. Пераклад фразеалогіі. Двухмоўныя фразеалагічныя слоўнікі. 
22. Пераклад дыялектызмаў. Дыялектныя слоўнікі перакладной мовы 
23. Пераклад тэрмінаіюгіі. Двухмоўныя тэрміналагічныя слоўнікі. 
24. Інтэртэкстуальныя элементы ў літаратурным творы. Пераклад 

прэцэдэнтных феноменаў. 
25. Асаблівасці перакладу тэксту публіцыстычнага стылю. 
26. Асаблівасці перакладу тэксту навуковага стылю. 
27. Асаблівасці перакладу тэксту афіцыйнага стылю. 
28. Асаблівасці перакладу тэксту мастацкага стылю (проза). 
29. Асаблівасці перакладу тэксту мастацкага стылю (паэзія). 
30. Асаблівасці перакладу тэксту мастацкага стылю (драматургія). 


