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ПОЛОЖЕННЯ 

про VІ Міжнародний студентський конкурс перекладу 

“Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу” 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення 

Міжнародного студентського конкурсу перекладу «Переклад як засіб 

актуалізації етномовних картин світу» (далі – Конкурс). 

1.2. Міжнародний студентський конкурс перекладу “Переклад як засіб 

актуалізації етномовних картин світу” проводиться у рамках 

лінгвокультурного проєкту “Міжкультурна комунікація і 

перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку”. 
 

2. Мета й завдання Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться з метою розвитку й поширення мовної культури; 

підвищення інтересу майбутніх фахівців до перекладацької діяльності; 

розкриття та стимулювання творчого потенціалу особистості. 

2.2. Завдання Конкурсу: 

 ознайомити студентів із літературними цінностями світової культури; 

 сприяти розвитку перекладацької компетенції у студентської молоді; 

 розширяти навчально-практичний досвід студентів через 

використання наукових методів дослідження в галузі 

перекладознавства, літератури; 

 формувати у студентів розуміння значення перекладознавства для 

успішності міжкультурної комунікації. 

 

3. Організатори Конкурсу 

3.1. Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та 

перекладу факультету іноземної філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

  



 

4. Учасники Конкурсу 

4.1. До участі в Конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти 

України та іноземних держав. 

4.2. Кожен конкурсант може взяти участь у Конкурсі за однією або 

декількома номінаціями. 

4.3. Для участі у Конкурсі подається заявка. Якщо конкурсант бере участь 

у більше ніж одній номінації, то за кожною номінацією подається 

окрема заявка. 

 

5. Організація Конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться за такими номінаціями (Додаток 1): 

номінація 1 – кращий переклад англійського поетичного твору на 

українську (російську – для іноземних студентів); 

номінація 2 – кращий переклад українського поетичного твору на 

англійську; 

номінація 3 – кращий переклад українського музичного хіта на 

англійську; 

номінація 4 – кращий переклад англійського музичного хіта на 

українську (російську – для іноземних студентів). 

5.2. Роботи на Конкурс приймаються до 28 березня 2022 року. Роботи, 

надіслані пізніше цього терміну, розглядатися не будуть. 

5.3. Журі Конкурсу формується з викладачів кафедри прикладної 

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету 

іноземної філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 

5.4. Журі не рецензує роботи, що надійшли на Конкурс, і не аргументує своє 

рішення. 

5.5. Визначення переможців Конкурсу здійснюється кожним членом журі 

методом експертної оцінки за 10-бальною шкалою оцінювання. 

5.6. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

5.7. За кожною з номінацій журі визначає переможців (перше, друге, третє 

місця). 

5.8. Переможці Конкурсу будуть оголошені на сайті Факультету іноземної 

філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 

5.9. Усі учасники отримають електронний сертифікат про участь у Конкурсі 

перекладу. 

 

6. Вимоги до конкурсних робіт 

6.1. Направлені на Конкурс переклади повинні бути авторськими, такими, 

що не були оприлюднені раніше, являти собою самостійний 

оригінальний переклад. Переклад, здійснений за допомогою програм- 

перекладачів, до участі в Конкурсі не допускається. 

6.2. Переклади подають у форматі doc. / rtf. / odt., набрані через інтервал 1,5, 



шрифт Times New Roman, 14 кегль, в електронному вигляді – як додаток 

до e-mail. Назва файлу повинна містити прізвище конкурсанта і номер 

номінації, наприклад: ‘Степаненко_2’. 

6.3. Текст перекладу не повинен містити ніяких позначок, підкреслень або 

написів. 

6.4. Перед текстом перекладу слід вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, 

назву закладу вищої освіти, назву області й населеного пункту, 

спеціальність, курс та шифр групи. 

6.5. Переклад та сканована заявка на участь (зразок – у Додатку 2) повинні 

бути на окремих аркушах. Учасники Конкурсу надсилають заявку та 

виконані переклади на електронну адресу konkursperekladu@gmail.com. 

У темі листа слід зазначити: “Переклад на Конкурс 2022_С”. 
 

7. Критерії відбору конкурсних робіт 

7.1. Під час оцінювання перекладу враховується: 

• оригінальність творчих ідей, покладених в основу перекладу; 

• точність перекладу і близькість до оригіналу; 

• чуття мови; 

• адекватність лексико-граматичних засобів; 

• відтворення культурно-маркованої специфіки перекладу; 

• передача змісту; 

• стилістика тексту, що перекладається; 

• якість римування, ритміка; 

• естетична еквівалентність. 

7.2. Визначення переможців Конкурсу журі здійснює простою більшістю 

голосів. 
 

8. Підбиття підсумків Конкурсу та нагородження переможців 

8.1. Нагородження переможців Конкурсу перекладу відбувається за 

номінаціями на підставі рішення журі Конкурсу. Рішення журі про 

переможців Конкурсу приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів журі та оформлюється протоколом. 

8.2. Переможці Конкурсу перекладу нагороджуються дипломами 

в електронному вигляді не пізніше 22 квітня 2022 р. 

8.3. Кращі переклади будуть опубліковані у збірці перекладів на сайті 

факультету іноземної філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

  



Додаток 1 

  

Номінація 1 

Кращий переклад англійського поетичного твору на українську 

(російську – для іноземних студентів) 

 

The Stranger     Rudyard Kipling 
 

Canadian 

 

The Stranger within my gate, 

He may be true or kind, 

But he does not talk my talk –  

I cannot feel his mind. 

I see the face and the eyes and the mouth, 

But not the soul behind. 

 

The men of my own stock, 

They may do ill or well, 

But they tell the lies I am wanted to, 

They are used to the lies I tell; 

And we do not need interpreters 

When we go to buy or sell. 

 

The Stranger within my gates, 

He may be evil or good, 

But I cannot tell what powers control –  

What reasons sway his mood; 

Nor when the Gods of his far-off land 

Shall repossess his blood. 

 

The men of my own stock, 

Bitter bad they may be, 

But, at least, they hear the things I hear, 

And see the things I see; 

And whatever I think of them and their likes 

They think of the likes of me. 

 

This was my father's belief 

And this is also mine: 

Let the corn be all one sheaf-- 

And the grapes be all one vine, 

Ere our children's teeth are set on edge 

By bitter bread and wine. 

  



Номінація 2 

Кращий переклад українського поетичного твору на англійську 

 

 

Про мрії       Ліна Костенко 

 

 

А й правда, крилатим ґрунту не треба. 

Землі немає, то буде небо. 

Немає поля, то буде воля. 

Немає пари, то будуть хмари. 

В цьому, напевно, правда пташина… 

А як же людина? А що ж людина? 

Живе на землі. Сама не літає. 

А крила має. А крила має! 

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я, 

А з правди, чесноти і довір'я. 

У кого – з вірності у коханні. 

У кого – з вічного поривання. 

У кого – з щирості до роботи. 

У кого – з щедрості на турботи. 

У кого – з пісні, або з надії, 

Або з поезії, або з мрії. 

Людина нібито не літає… 

А крила має. А крила має! 

  



Номінація 3 

Кращий переклад музичного українського хіта на англійську 

 

Мамині слова      Без обмежень 

 

Зранку сама читаю, 

Хотіла для тебе раю, 

Але не маю... 

Може не там родила, 

Може не те співала, 

Хотіла для тебе волі, 

Але не мала. 

 

Сама тримаюсь на ногах, 

Ти подивись на мене, сину, 

Я буду сильна у словах, 

В останню ту хвилину. 

Не бійся холоду землі, 

Тебе я не покину, 

Тебе зігрію уві сні, 

Моя молитва лине... 

 

Приспів: 

Пам’ятаєш мамині слова, 

Казала не даремно: 

Світлим будь, мій сину, 

Довкола є так темно. 

Пам’ятаєш мамині слова: 

Ти біла моя днино, 

А я тепер одна, 

Бо спить моя дитина... 

 

Любила очі голубі, 

Любила небо над тобою, 

Не треба сонечка мені, 

Я дихала тобою... 

Ти бачиш голуба ношу 

Зранку біля серця, 

Обіцяла Богу – відпущу, 

До Його джерельця... 

 

Приспів. 

 

  



 

Номінація 4 

Кращий переклад англійського музичного хіта на українську  

(російську – для іноземних студентів) 

 

October and April      The Rasmus 

 

She was like April sky 

Sunrise in her eyes 

Child of light 

Shining star 

Fire in her heart 

Brightest day 

Melting snow 

Breaking through the chill 

October and April 

 

He was like frozen sky 

In October night 

Darkest cloud 

Endless storm 

Raining from his heart 

Coldest moon 

Deepest blue 

Tearing down the spring 

October and April 

 

Like hate and love 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

Like light and dark 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

 

We were like loaded guns 

Sacrificed our lives 

We were like love undone 

Craving to entwine 

Fatal touch 

Final thrill 

Love was bound to kill 



October and April 

 

Like hate and love 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

Like light and dark 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

 

Hate and love 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

Light and dark 

Worlds apart 

This fatal love 

Was like poison 

Right from the start 

October and April 

October and April 

October and April 



 
Заявка на участь у Конкурсі 

Додаток 2 

 

Прізвище учасника  

Ім’я, по батькові  

Дата народження  

Назва навчального закладу  

Адреса навчального закладу  

Факультет  

Спеціальність  

Курс  

Науковий ступінь, вчене звання, 

П.І.Б. наукового керівника 

 

Телефон учасника  

E-mail учасника  



Додаток 3 
 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

 Голова оргкомітету: 

Зернецька Алла Анатоліївна – декан факультету іноземної філології, професор 

кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу 

факультету іноземної філології Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, доцент. 

 

 Заступники голови оргкомітету: 

Леміш Наталія Євгенівна – завідувач кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор 

філологічних наук, професор; 

Матвєєва Світлана Анатоліївна – професор кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор 

філологічних наук, доцент. 
 

 Члени оргкомітету: 

Вайноренє Ірина Петрівна – доцент кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор 

філософії; 

Орлова Юлія Валентинівна – доцент кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат 

філологічних наук. 
 

  



Додаток 4 

 

СКЛАД ЖУРІ 

 

1. Алексєєва Ольга Миколаївна – доцент кафедри прикладної 

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету 

іноземної філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук, доцент; 

2. Анохіна Тетяна Олександрівна – професор кафедри прикладної 

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету 

іноземної філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук, доцент; 

3. Маслова Яніна Вікторівна – викладач кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної 

філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова; 
4. Маштакова Наталія Валентинівна – доцент кафедри прикладної 

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету 

іноземної філології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, кандидат філологічних наук; 

5. Онищук Марія Іванівна – доцент кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

кандидат філологічних наук, доцент. 


