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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів– 4,5 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 

Нормативна 

(за вибором) 

 

спеціальність035.04 

Філологія: Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

 

Модулів – 1 
 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

бакалавр філології, 

перекладач з англійської 

та німецької мов 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
            ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –135 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента –9,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

46 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

89 год.  

 

Вид контролю:  

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –46:89. 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 4,5 

 

 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Практика 

перекладу з основної іноземної мови” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035.041Філологія: 

Германські мови та літератури (переклад включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовно-інформаційна 

структура тексту-оригіналу в залежності від його функціонально-стильових 

особливостей і перекладацькі техніки, які забезпечують адекватнее відтворення 

змістутексту-оригіналу засобами мови-перекладу та збереження комунікативно-

прагматичної спрямованості.  

Мета: підготовка студентів до письмового перекладу загально-

інформаційних текстів шляхом відповідних тренувальних вправ. 

Завдання: забезпечення засвоєння базових понять перекладу, забезпечення 

подальшого розвитку навичок англійською вільного володіння студентами мовою 

та можливості виконувати адекватні переклади з англійської мови 

рідною,опанування техніками та методиками  перекладацького аналізу тексту з 

урахуванням його функціонально-стильових характеристик; виявлення 

закономірностей застосування лексико-граматичних трансформацій під час 

фахового перекладу текстів різних жанрів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства;  

- методику лінгвістичного та перекладацького аналізу тексту-оригіналу; 

- типові лексико-граматичні особливості перекладу; 

- основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

- основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання культурного 

бар’єру в англо-українському перекладі; 

вміти:  
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- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

- проводити лексико-семантичний аналізтексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

- виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних текстів 

широкої тематики різного комунікативного спрямування із швидкістю 500 

друкованих знаків за 1 академічну годину; 

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Переклад різнопланових власних назв. 

Змістовний модуль 2. Фразеологічні словосполучення в аспекті перекладу.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 1

0 

11 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1Види 

лексичних 

відповідників та 

прийоми їх 

створення   

  2  4      

Тема 2. Прийоми 

транскодування 

при перекладі 

власних назв 

  6  12      
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Тема 3.Назви 

установ, 

організацій та 

абревіатур в 

перекладі  

  6  12      

Тема 4. Аналіз 

національно 

детермінованої та 

інтернаціональної 

лексики 

  6  12      

Тема 5. Вплив 

екстралінгвістич-

ного контексту на 

перекладацьке 

рішення  

  6  9      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

75  26  49      

Змістовий модуль 2 

Тема 1.Основні 

підходи до 

перекладу 

фразеології 

  6  12      

Тема 2. Труднощі 

перекладу образної 

фразеології 

  8  16      

Тема 3. 

Національно 

детермінована 

фразеологія 

  6  12      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60  20  40      

Усього годин 135  46  89      

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Поняття перекладацького відповідника. Роль 

контексту при перекладі. 

2  

2  Транскрипція та транслітерація. Основні правила та 2  
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винятки 

3  Калькування та описовий переклад. 2  

4  Комплексне транскодування при перекладі власних 

назв 

2  

5  Назви соціальних інституцій та установ в перекладі 2  

6  Історичні власні назви та реалії в перекладі 2  

7  Адекватність відтворення абревіатур 2  

8  Інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми 2  

9  Способи відтворення реалій при перекладі 2  

10  Передача неологізмів при перекладі 2  

11  Лексичні трансформації їх основні види 4  

12  Фонова інформація та фонові знання 2  

13  Перекладацький аналіз англійських фразеологізмів 4  

14  Прийоми перекладу необразної фразеології 2  

15  Фразеологічні аналоги та еквіваленти 2  

16  Дослівний та описовий прийоми перекладу 2  

17  Переклад авторських фразеологізмів 4  

18  Проблема синонімії та полісемії фразеологічних 

одиниць в перекладі. 

2  

19  Вплив контексту на варіант перекладу фразеологізмів 2  

20  Переклад паремій 2  

 Усього 46  

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Повні й часткові еквіваленти. 4  

2  Словникові відповідники. 4  

3  Проблема перекладу полісемічних слів. 6  

4  Транскодування: транскрипція, транслітерація, 

калькування. 

6  

5  Історичний підхід при перекладі власних назв. 4  

6  Проблеми перекладу різнопланових географічних 

назв. Назви населених пунктів, вулиць 

6  

7  Назви профспілок в англо-українському перекладі. 4  

8  Назви художніх творів та фільмів в перекладі  5  

9  Національні свята: підходи до перекладу  6  

10  Вплив контексту на переклад абревіатур 4  

11  Проблеми перекладацького аналізу фразеології. 6  

12  Врахування національного компоненту при перекладі. 6  

13  Збереження образності фразеології в перекладі.  6  
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14  Втрата образності фразеології в перекладі. 6  

15  Переклад фразеології в публіцистиці 6  

16  Шляхи поповнення національної фразеології 6  

17  Використання лінгвістичних корпусів для аналізу 

фразеологізмів  

4  

 Усього 89  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійноїроботи студентів;  

3. управління навчальною діяльністю; 

4. реалізація контролю за успішністю студентів. 

8. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усний 

залік. 

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, диктант-переклад, 

поточний контроль письмових перекладів текстових форм.  

3. Метод самоконтролю.  

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

№ 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

Максимум балів 

за 1 
Усього 

1 Поточний контроль: 

- робота на заняттях 

- робочий конспект  

- письмові переклади 

 

15 

15 

10 

 

1 

1 

2 

 

 

 

40 

2 Модульний контроль: 

- письмова робота 

 

40 

 

20 

 

40 

3 Самостійна робота 

- переклад публіцистичного тексту 

- перекладацький аналіз тексту 

 

15 

5 

 

 

 

20 

Підсумковий контроль: залік    

Усього: 100 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
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82-89 В 
добре  

 

зараховано 74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для перекладу. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчика. – СПб.: Издательство 

«Союз», 2001. – 288 с.  

2. Беспалова Н.П., Котлярова К.Н., Лазарева Н.Г., Шейдеман Г.И. Перевод и 

реферирование общественно-политических текстов. Англ. язык: Учебн. 

пособие. Изд. 4-е. М.: Изд-во РУДН, 2004. – 126 с. 

3. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. – М.: 

Тезаурус, 2001. 

4. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу К.: ИНКОС, 

2002. – 317с. 

5. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. – К.: Юніверс, 2003. – 

280 с. 

6. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: 

Нова книга, 2001. – 446 с. 

7. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на укр. мову. Ч.ІІ. – Термінологічні і жанрово-стилістичні труднощі. 

– Київ-Кременчук: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – 251 с. 
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8. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову 

Вінниця: – Нова Книга, 2003. – 608с. 

9. Основы перевода / Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., Грищенко М.В., 

Гон А.М.– К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 231 с. 

Допоміжна 

1. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. –М.: 

Высш. школа, 1985. – 127с. 

2. Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій з теорії та практики перекладу для  

факультетів та інститутів міжнародних відносин.– К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. – 

240с. 

3. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы: Уч. 

пособие для вузов. 3-е изд. – М.: Высш. шк., 1986. – 174с. 

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): 

Для институтов и факультетов иностранных языков: Учебное пособие. 5-е изд. 

– СПб.: СПбГУ;  М.: ООО «Издательский Дом» «Филология три», 2002–416 с. 

13. Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

2. Матеріали Корпусу мируhttp://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/
http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html
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