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2. Мета та завдання навчальнот дпсциплiни

його граматичноТ структури. Щисциплiна мае на MeTi бiльш повно ознайомити

студентiв з ана-rriтичним устросм англiйсъкоТ мови, iT сriецифiчними

Граматичними формами, синтаксичними конструкцiями, особливостями

гryнктуацiТ; детальнiше розглянуги розбiжностi мiж англiйською та

украiЪською мовами на |раматичному piBHi в перекJIадацькому аспектi.

Завдання: засвоеннlI базових поIuIть перекJIадацького ана_тriзу тексry з

УРаХУВа{.Iням Його |раедатичнIZD{ характеристЕк; ЕиlIвý*нýя карактерних

особливостеЙ англiйськоi мови та ознайомлення з типовими випадк€tми

РоЗХоДЖенюi з украiЪською мовою; оfiанування технiками та метOдиками, якi

ПОв'язанi з гrерекладом тих рис англiйсъкоi мови, якi у сиJry ik специфiки

скJIадаютъ труднощi для шерекладача.

ЗгiдНо З Вимогами освiтньо-професiйноi програми, вивчеЕня навчальноi

дисциплiЕи мас сприяти набуrгrо таких кOмпýтентностей як:

. Iнтегра:rьна: здатнiстъ розв'язувати комплекснi теоретичнi та практичнi

завдаЕЕя i проблеми пiд час гrрофесiйноi дiяльностi у га-rrузi перекладу, або у
гrроцесi навчанIш, що передбачае застосування теорiЙ та методiв системи

наУк, що форм5,ютъ лiнгвiстиIry та перекJIадOзнавство;

. Загальнi, а саме:

ЗК1. Розумiння та власЕе осмислеЕня оснOвЕих

принципiв у навчаннi i професiйнiй дiяльностi;

ЗК2. Здатнiсть д0 щритилlнOго мислення, ава.rriзу i синтезу;

Мета: форьяуваннrI ýавичок адекватногФ {IервкJr*ду текýту з урахуЕ€}нýям

свiтоглядних концепцiй i

ЗК4. Здатнiсть шукати, обробляти та аналiзувати iнформацiю з рiзних

джерел;

ЗК5. Здатнiстъ зосереджуватись на якостi та резулътатi при виконаннi

завдаЕь;

ЗК7. Здатнiстъ визначати, формуrловати i вирiпгувати проблеми;

ЗК1O.Умiння працювати автономно та в командi.

. Спецiальнi (фаховi) компетентцостi, а саме:



ФК2. Умiння застосовувати фаховi знаннlI на шрактиц1

ФК5" Практичнi rrавички перекJIадаr{ьк*Т дiяльностi в рiзних гаJIузях

народнOго господарства, науки ) культури

ФК6. Здатнiс.ть виконуtsати адекватrrrяй перекJ]ад рiзностильФвих

TeKcTiB висског0 рiвня скJIадностi; вмiння здiйснювати перекJIадацъкий

ана.rriз тексту, iдснтифiкувати коЕтекстуальнi зЕаченнrI MоBHIID{

одиниць, застосовувати лексико-граматичнi трансформацii; знаннrI

правил г{ерекд8ду клirше, реалiй, фразеологiчних сди*мцъ, сусriлъяо-

полlтично1 термlЕолог11 тощо.

У резупътатi вивчення Еавч€tJIьIlоТ дисциплiни студеЕти повинgi:

знilmu:

xapaKTepнi особливостi англiйсько? мOвк як анgлiтичгrоi та TиrToBi

випадки розходженЕя з украiЪською мовою;

специфiку морфологiТ та сиЕтаксису англiйсъкоТ мови;

прийоми rrерекладу граматичЕих та синтаксиtIних конструкцiй;

вмlmu:

вгriзнавати конвергентнi та дивергеЕжi риси украiнськоТ та iноземноТ

мов на Bcix рiвнях та володiти стратегiею контрастивного аналiзу

текст1;

використовувати вiдомi аJIгоритми перекjIадознавчого ана.пiзу;

передбачати граматичну iнтерференцiю та запобiгати fi проявам;

анаsijrзувати структуру та ск.lIад рече}iЕя;

при перекладi з аllглiйськоi на украiЪську та навцаки.
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менеджМенту, мотивацiя i прагнення д0 досягненIбt поставленоТ мети,
здатнi*тЪ працIfrваж в коi\,{8ýдi, здатнiстъ ýf;реко}гувати"

3. IIрограма навчальrrоТ дисцшплiни

Змiстовний модулъ 1.
Члени речеЕIня та сгlособи Тх граматиl{нOго виражеýня в аспектi пf,рекгrаду

Змiстовний модуль 2.
Специфiчнi граiиа"и}tяi явиша англiй*ъко? мGви та Тх вiдтв*р*нл*я црЕ
перекладi.

4. Структура навчальпоТ дисциплiни

назви змiстових
модулiв i тем

Кiлькiстъ годиIr
денна форма заочЕа форма

усъOго у тому числ1 Yсього у тOму числl
л п даб с.р. л п лаб с.р.

1 Z.
n

+ 5 7 ý 9 [Е it 1з

J' одчдь i
Тема 1.

Комуяiкативнi тиýи
реченъ в англiйсъкiй
та украiЪсъкiй мовах.

6 2 4

Тема 2. Шдмет та
присудок як
к*мукiкативний
центр реченнr{.

6 2 4

Тема 3. ýссл*ва
буття to Ье, to hаче та
особливостi Тх
перекJrаду.

12 4 с)
d'!

Тема 4,Пасивнi
констр)лкцii при
перекладi.

10 4 б

Тема 5. Пiдходи до
переюIаду
другорядних членiв
речення: додаток,
озi{ачЁЕня, *бст"авина.

|2 4 8



разом за змiстовпм
модулем 1

Тема 1.

оgоблив*стi
перекJIаду
неособових форм

Тема 2. Категорiя
сгяос*бу в
англiйськiй MoBi
як шроблема

Тема З "

Вiдтвсрення
мOдаJIьностi при

Врахування
iHBepcii та емфази
при шерекладi
Теъса 5.
Ускдаднення й
,,надмiрлтOfiтi" та
лаконiзм в
анллiйськiй MoBi.
Разом за
змiстовим
мсдт,дем З
Усього годин

5. Теми п ктичних занять

аналiт,ичнOго ти

Безособовi речення.Персонiфiкацiя uредметiв" ко"ЪrрукцiТ



Категtлрiя *псlсоýу Е+ **rr*iй**й ттр*б;эежа
кладу: Каузативнi конструкцii.

t та емфази при перекладi.
Ускзrадrлення
MoBi.

r:i ,,надмiрнOстi" та лакоýiзм в iЪ*;tt*-Й

rilлкUлtt д0 перекладу другорядi{ик ч;ленiв речення:особливостi перекладу додатку iiврахуванням йогъ фукцiй

0соýл*влэстi перекJiаду *е*с*О***" *Р"р*
на - ins ф*рми

та модаJIънt

б. Самостiйна
}{а.зва т*ми

мовах. Порядок членiв речення як основна ознака мови
аFIатIiт,ич Fiоý,G,тиfi \i -

Пiдмет та присудок як помунiкати"rr"й центр речення.
п;зедпчtчiв-

f,iеслова б5,ття to Ьео to harre та особливостi

ý*рýкjтýд

речення:
0значенЕя та обставина, Гiеренесений епiтет.

Ki;TbKi*Tb
годин

Пiдходи до перекладу
сэ*об"lш*всlстi шерекладy

другорядних членiв речення:
дýдаткy iз ýраýуtsаr-ij{яý.,f Ёт*rc

Категорiя .,-rЙоО в англiйськiй MoBi як
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10
пеоекладч. Ка вн1 кон
вiдтворення модалъностi ппи перекладi. V[одальнi
дlесдова та мOдаriьнi с и

У*кладн*ння й
MoBi.

,-надьяisrтý*т,i" та ýýкsr{iзая в *нглitiськiil

У*ь*гrз

7. lVIетоди навчання
1 " rт*ý*н*ý*{ý викладff,ча"
2. органiзацiя самостiйного пошуку студентiв;
З" угlравдiння HaBEIaIIьH*I* дiялъяiст*о: вирiшення твсрt{иý та ýсJIIIукоRих

завдань, створення проблемних ситуацiй, розробка аJIгоритмiв перекладу
граматичних кнструкцiй;

4. реалiзацiя контролю з& дt}сягнеl{нями студент,iв у формi зЁsротнь*l-с зв*язку
(feedback) : KoMeHTyBaHIuI, аналiз (самоаналiз) помилок;

5. }{аЕчаýtýя iз ксrиlт'ttэт*рнtrю lлiдтрлtл*tк*ю"

8. Методи контролю

I

tr" Ь{*тод VсжФ{чэ кф}{тр*;г{tfr; iнýqвiдуа-цеi{е й фр*энтаýьF{*, фry{"{тYваrлня* аналiз
виконаних перекладiв у формi груrrовоТ дискусii;
2" Метод шисъмовOг0 кснтрOлк}: тести, кOнтролънi роботи. вцрави на Еерекдад}
онлайн тестування, залiкова робота.
З. Метод самокоЕтролю.

11. Розподiл балiв, що отримують студецти

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECI-S

Оцiнка за нацiональною шIKfu,IoK)

ý:тя €кз8меЕу, к}рсовог0 для залiку
пOакти

Сума балiв за Bci
врlди нав.lа;тьноТ

дiяльностi

*TlitlKa
ECTS

врахчвання iH ii та емфази при перекладi,

Вид контролю

j. Поточний
контроль

максимальний бал за
дисциплiнy:,***---L-

lv

i- t aclr;" 
"ia 

б*Ъ ;;
L _ ?цLqт9лцдg !lодуль
i Змiстовий модуль i * ЗО
Змiстовий модчль 2-40

2. ýрактичi+i заrrяття .-}tJ Зьs

Зм
стgвирЗ ж8дуJ]ъ i - 15
стовиймодуль2-lr5

J. Jад]к
Усього 100

q0l00iA в}"лi,fiЁн*

74-&1 добре зараховано
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64-7з D
задовlльно60-6з Е

35t59 Fх
ýsзедФвiýьFхФ з

можливiстю повторного
*кJlадвý{t{я

$е зерекФвааФ з
можливiстю

гI*вт{}р}*ФгФ ýIilIfiд&в}{*

а-з4 F,

незадовlльно з
обов'язк*виI\4 пOвтсрнi.{м
вивченням дисциплiни

не зарахован0 з
обов'язковипц

ýФвтарЕ{иь! виачеýняIi.{

дисципдiни
1}" Мgтвднчн8 з*безrggч***нý

1, МетоДичнi вкаЗiвки длЯ практиlIНих занlIТь та самОстiйпоi роботи сryдентiв зi
*Н*ЦiаЛЪНО*Тi *З5.04 ФiЛал*гiя: германськi маýи та лiтЪратурл* i**р**uuдвключно), укладач: доц. Чрдiлелi Т.В.
2" Роздатковий матерiал; картки iз вгtра*аvrи та тест;IIии-
з. Тести та завдаIiня на онлайн rлатформi унiверситеry.

13. Рекомендована лiтераryра
Баз**а

1, Апполова м.А. Specific English. М.: Международные отношенрUI,

1977.1Зб с"

2_ Когrтiлов в. Теорiя i практика перекдаду: Навч. Посiбник. К.:
Юнiверс, 20t}З. 280 с.

3- Корунець I. В. Теорiя i практика 
''ереклаДу 

(аспектний переклаД).

Вiнниця: Нова книга, 20ý1 . 446 с.

4. Карабан B-I. Посiбник-довiдник з перекJIаду ангдiйськоi HayKoBoi i
технiчноТ лiтераryри на укр. мOву. КиiЪ-КремеЕчук: КиiЪсъкий ун*т iM.

Тараса IТТевченк а, 1999. 25 1 с.

5, Карабан в. I., ý:к. Мейс. Переклад з украТнсъкоi мови на англiйýьку
мову. Навчальний посiбник-довiдник дJUI студентiв вищих закладiв освiти.
Вiнкиця; НОtsА КНИГА, 2а$. б08 с.

6_ Карабан B.I., Борисова о. в., Колодiй Б. м., Кузъмiна к.А.
Г{опередженнrI iнтерференцi? мOвЕ оригiна-гrу в перекладi (вибранi i
цавчаJIьний посiбник. Вiнниця: Нова книга, 200з.208 с.

ffогломiхсrа



11

7, основы перевода / Мирам г.э., ýайнеко в.в., Тарануха л.А.,
Грищенко М"В., Гои А"М. К": Эльга, Ника-Idентр, ?сс2, 2Зl с.

8, о, А, Остроушко_ Щеякi граматичнi труднощi англо-украТнського
перекJIаду (на матерiалi iнформафfuлрпr TeKcTiB). Фiлологiчнi сryдii'. tsигr. 7.

2ап. с.232-244

9, Череднiченк0 г.А., CMipHoBa €.С. Ангiriйська мOва: Навч. пссiб. К.:
НУХТ, 2а]r4. З15 с.

10, Шулъженко ю. м., Чрдiлелi т. в. Practicai gralnrfler of English:
Modality/ навчzlJIьний посiбник. Кременчук : Вид-во ПП Щер батих, 2020.
З75 с.

11, Чрдiлелi т. в. English negative constructions: to the рrоЬlеm of teaching
and mastering. Сучасна вurцй ссвimq: реалii, пробхелаu, п€рспекmuц?t:

матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. Кременчук: KpFIy ,zаilg. С. 95 - 97

1 . сл*ввики, ен*,*JI-"#,,Ъ*ý#а 
ЦiЙНi РеСУРСИ

lъttр : llЦi сtirэаа:з,. rе fu rеrtсе.с*ап,,i

htФ :/ithеsаl*tъзs.rеfегепqе.свлЫ

h ttp : / lълць,ът. *пе] оrrk-сслtзъ,{

httn : /,/чъъьът. рсukrаirз е. cl гgi

lэfrр : l/aesica" drrг.в g. цk,/deiore sldatдLъasesb


