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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практика 

перекладу з основної іноземної мови» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 035.041 Філологія: 

Германські мови та літератури (переклад включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовно-інформаційна 

структура тексту-оригіналу в залежності від його функціонально-стильових 

особливостейі перекладацькі техніки, які забезпечують адекватне відтворення 

змісту тексту-оригіналу засобами мови-перекладу та збереження комунікативно-

прагматичної спрямованості.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Практика перекладу з 

основної іноземної мови» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як 

«Вступ до перекладознавства», «Вступ до мовознавства», «Теорія перекладу», 

«Стилістика англійської мови», «Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов», «Аналітичне читання та розмовний практикум», «Порівняльна 

граматика англійської та української мов». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

основної іноземної мови» є формування й удосконалення навичок різних форм 

письмового перекладу, в тому числі реферованого й анотованого перекладу 

різножанрових автентичних текстів публіцистичного, науково-технічного 

тахудожнього стилів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика перекладу з 

основної іноземної мови» є засвоєння базових понять перекладацьких 

еквівалентів і відповідників, опанування техніками та методиками 

перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стильових 

характеристик; виявлення закономірностей застосування лексико-граматичних 

трансформацій під час фаховогоперекладу текстів різних жанрів. 

 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства; 

- методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних стилів та 

жанрів; 

- типові лексико-граматичні, стилістичні й прагматичні особливості перекладу; 

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування, 

основні перекладацькі способи та прийоми; 

- засади реферування й анотування, закономірності компресії й декомпресії 

тексту; 

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в якій перекладач здійснює 

свою діяльність; 

- основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання культурного 

бар’єру в двосторонньому перекладі; 

вміти: 

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу; 

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

- проводити лексико-семантичний та стилістичний аналізтексту з 

обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу; 

- письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних функціональних 

стилів із швидкістю 600-800 друкованих знаків за 1 академічну годину 

відповідно до року навчання; 

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної 

мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг –400-600 друкованих 

знаків за 1 академічну годину відповідно до року навчання; 

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  



- виконувати на професійному рівні письмовий реферований та анотований 

переклад автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного 

спрямування,. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 615 години / 20,5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ІІ курс 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Переклад різнопланових власних назв. 

Змістовний модуль 2.Фразеологічні словосполучення в аспекті перекладу.  

 

ІІІ курс 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Переклад номінативних словосполучень. 

Змістовний модуль 2.Англійський інфінітив як проблема перекладу. 

 

Модуль 2 

Змістовний модуль 1.Participle таGerund: перекладацькі трансформації. 

Змістовний модуль 2.Відтворення засобів модальності в перекладі. 

 

ІV курс 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Попередження граматичної інтерференції мови оригіналу в 

перекладі. 

Змістовний модуль 2.Попередження лексичної інтерференції мови оригіналу в 

перекладі. 

 

Модуль 2 

Змістовний модуль 1.Прагматичні проблеми перекладу. 

Змістовний модуль 2.Основи реферованого перекладу. 



3. Рекомендована література 

1. Алексеева И. С. Профессиональний тренінг 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. 

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. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний та письмовий переклад. 
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