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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 –3  

Галузь знань 

0203 «Гуманітарні 

науки» 
 За вибором 

 Спеціальність 035.04 

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 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

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

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

30 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год.  год. 

 

Вид контролю:  

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування навичок адекватного перекладу тексту з урахуванням 

його граматичної структури. Дисципліна має на меті більш повно ознайомити 

студентів з аналітичним устроєм англійської мови, її специфічними граматичними 

формами, синтаксичними конструкціями, особливостями пунктуації; детальніше 

розглянути розбіжності між англійською та українською мовами на граматичному 

рівні в перекладацькому аспекті. 

Завдання: засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з 

урахуванням його граматичних характеристик; виявлення характерних 

особливостей англійської мови та ознайомлення з типовими випадками 

розходження з українською мовою; опанування техніками та методиками, які 

пов’язані з перекладом тих рис англійської мови, які у силу їх специфіки 

складають труднощі для перекладача. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, що формують лінгвістику та перекладознавство; 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань; 

ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді. 
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 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях 

народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових 

текстів високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький 

аналіз тексту, ідентифікувати контекстуальні значення мовних 

одиниць, застосовувати лексико-граматичні трансформації; знання 

правил перекладу кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-

політичної термінології тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

– характерні особливості англійської мови як аналітичної та типові 

випадки розходження з українською мовою; 

– специфіку морфології та синтаксису англійської мови; 

– прийоми перекладу граматичних та синтаксичних конструкцій; 

– види граматичної інтерференції; 

вміти: 

– впізнавати конвергентні та дивергентні риси української та іноземної 

мов на всіх рівнях та володіти стратегією контрастивного аналізу 

– чітко визначати специфічні граматичні та синтаксичні конструкції у 

тексті; 

– використовувати відомі алгоритми перекладознавчого аналізу; 

– передбачати граматичну інтерференцію та запобігати її проявам; 

– аналізувати структуру та склад речення; 

– застосовувати граматичні трансформації при перекладі 

– обирати найкращий варіант передачі тієї чи іншої граматичної структури 

при перекладі з англійської на українську та навпаки. 

– застосовувати під час занять та самостійного пошуку soft skills, зокрема: 

самоусвідомлення і самоконтроль, критичне мислення, навички тайм-
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менеджменту, мотивація і прагнення до досягнення поставленої мети, 

здатність працювати в команді, здатність переконувати. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Члени речення та способи їх граматичного вираження в 

аспекті перекладу 

Змістовний модуль 2. Специфічні граматичні явища англійської мови та їх 

відтворення при перекладі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  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 10 11 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Комунікативні типи 

речень в англійській 

та українській мовах. 

6  2  4      

Тема 2. Підмет та 

присудок як 

комунікативний 

центр речення. 

 

6  2  4      

Тема 3. Дієслова 

буття to be, to have та 

особливості їх 

перекладу. 

12  4  8      

Тема 4. Пасивні 

конструкції при 

перекладі. 

10  4  6      

Тема  5. Підходи до 

перекладу 

другорядних членів 

речення: додаток, 

означення, обставина. 

 

12  4  8      
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Разом за змістовим 

модулем 1 

46  16  30      

 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. 

Особливості 

перекладу 

неособових форм 

дієслова 

12  4  8      

Тема 2. Категорія 

способу в 

англійській мові 

як проблема 

перекладу 

8  2  6      

Тема 3. 

Відтворення 

модальності при 

перекладі 

8  4  4      

Тема 4. 

Врахування 

інверсії та емфази 

при перекладі 

8  2  6      

Тема 5. 

Ускладнення й 

„надмірності” та 

лаконізм в 

англійській мові. 

8  2  6      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

44  14  30      

Усього годин 90  30  60      

  

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Комунікативні типи речень в англійській та українській 

мовах. Порядок членів речення як основна ознака мови 

аналітичного типу. 

 2  

2 Підмет та присудок як комунікативний центр речення. 

Безособові речення.Персоніфікація предметів. Конструкції 

з формальним підметом. 

2  

3 Дієслова буття to be, to have та особливості їх перекладу. 4  
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4 Пасивні конструкції при перекладі. Антонімічний 

переклад. 

4  

5 Підходи до перекладу другорядних членів речення: 

особливості перекладу додатку із врахуванням його фукцій 

у реченні.  

2  

6 Підходи до перекладу другорядних членів речення: 

означення та обставина. Перенесений епітет. 

2  

7 Особливості перекладу неособових форм дієслова: 

інфінітив та інфінітивні конструкції 

2  

8 Особливості перекладу неособових форм дієслова: форми 

на - ing  

2  

9 Категорія способу в англійській мові як проблема 

перекладу. Каузативні конструкції. 

2  

10 Відтворення модальності при перекладі. Модальні дієслова 

та модальні структури. 

4  

11 Врахування інверсії та емфази при перекладі. 2  

12 Ускладнення й „надмірності” та лаконізм в англійській 

мові. 

2  

 Усього  30  

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Комунікативні типи речень в англійській та українській 

мовах. Порядок членів речення як основна ознака мови 

аналітичного типу. 

4  

2  Підмет та присудок як комунікативний центр речення. 

Безособові речення.Персоніфікація предметів. 

Конструкції з формальним підметом. 

 4  

3  Дієслова буття to be, to have та особливості їх 

перекладу. 

8  

4  Пасивні конструкції при перекладі. Антонімічний 

переклад 

6  

5 Підходи до перекладу другорядних членів речення: 

особливості перекладу додатку із врахуванням його 

фукцій у реченні. 

4  

6 Підходи до перекладу другорядних членів речення: 

означення та обставина. Перенесений епітет. 

4  

7 Особливості перекладу неособових форм дієслова: 

інфінітив та інфінітивні конструкції 

4  

8 Особливості перекладу неособових форм дієслова: 

форми на - ing 

4  

9 Категорія способу в англійській мові як проблема 6  
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перекладу. Каузативні конструкції. 

10 Відтворення модальності при перекладі. Модальні 

дієслова та модальні структури. 

4  

11 Врахування інверсії та емфази при перекладі. 6  

12 Ускладнення й „надмірності” та лаконізм в англійській 

мові. 

6  

 Усього 60  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю: вирішення творчих та пошукових 

завдань, створення проблемних ситуацій, розробка алгоритмів перекладу 

граматичних кнструкцій;  

4. реалізація контролю за досягненнями студентів у формі зворотнього зв’язку 

(feedback): коментування, аналіз (самоаналіз) помилок; 

5. навчання із комп’ютерною підтримкою. 

 

8. Методи контролю                                                                        
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування, аналіз 

виконаних перекладів у формі групової дискусії; 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольні роботи, вправи на переклад,  

онлайн тестування, залікова робота.  

3. Метод самоконтролю.  

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал за 

дисципліну 

Частина від балів на 

змістовний модуль 

1. Поточний 

контроль 

70 Змістовий модуль 1 – 30 

Змістовий модуль 2 – 40 

2. Практичні заняття 30 Змістовий модуль 1 – 15 

Змістовий модуль 2 – 15 

3. Залік   

Усього 100  

 

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    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
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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 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів зі 

спеціальності 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад 

включно), укладач: доц. Чрділелі Т.В. 

2.  Роздатковий матеріал: картки із вправами та тестами. 

3. Тести та завдання на онлайн платформі університету. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Апполова М.А. Specific English. М.: Международные отношения, 

1977. 136 с.  

2. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. Посібник. К.: 

Юніверс, 2003. 280 с. 

3. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). 

Вінниця: Нова книга, 2001. 446 с. 

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

технічної літератури на укр. мову. Київ-Кременчук: Київський ун-т ім. 

Тараса Шевченка, 1999. 251 с. 

5. Карабан В. І., Дж. Мейс. Переклад з української мови на англійську 

мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 608 с. 

6. Карабан В.І., Борисова О. В., Колодій Б. М., Кузьміна К.А. 

Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані / 

навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2003. 208 с. 
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Допоміжна 

7. Основы перевода / Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., 

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

8. О. А. Остроушко.  Деякі граматичні труднощі англо-українського 

перекладу (на матеріалі інформаційних текстів). Філологічні студії. Вип. 7. 

2012. С. 232-244 

9. Чередніченко Г.A., Смірнова Є.С. Англійська мова: Навч. посіб. К.: 

НУХТ, 2014. 315 с. 

10. Шульженко Ю. М., Чрділелі Т. В. Practical grammar of English: 

Modality/ навчальний посібник. Кременчук : Вид-во ПП Щербатих, 2020. 

375 с. 

11. Чрділелі Т. В. English negative constructions: to the problem of teaching 

and mastering. Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Кременчук: КрНУ, 2019. С. 95 – 97 

 
14. 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/ 

 

 

 

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/
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