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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 – 9 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 

Нормативна 

(за вибором) 

 

спеціальність  

035 Філологія  

спеціалізація 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

 

Модулів – 2 
 

 

спеціальність  

035 Філологія  

спеціалізація 035.041 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

курсова робота____ 
            ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 

5-й і 6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2/2 

самостійної роботи 

студента – 4/6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

60 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

180 год.  

курсова робота – 30 год. 

Вид контролю:  

диференційний залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60:180. 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 8 
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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 035.041 Філологія: 

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 адекватне відтворення 

змісту тексту-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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатнiсть розв’язувати комплекснi теоретичнi та практичнi 

завдання та проблеми пiд час професiйної дiяльностi у галузi перекладу 

або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй та методiв 

системи наук, що формують лiнгвiстику. 

 Загальні, а саме: 

ЗК1. Розуплiння та власне осмислення основних свiтоглядних концешцiй i 

принцитriв у навчаннi та професiйнiй дiяльлостi;  

ЗК3. Здатнiсть до критичного мислення, аналiзу та синтезу; 

ЗК6. Здатнiстъ зосереджуватись на якостi та результатi при виконаннi завдань; 

ЗК8. Здатнiстъ визначати, формулювати та вирiшувати проблеми; 

ЗК10. Навички мiжособистiсної взаємодii  

ЗК11. Уміння працювати автономно та в командi;  

ЗК12. Здатнiсть планувати та управляти власним часом; 

 ЗК1З. Умiння дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати їх 

у особистiй та професiйнiй дiяльностi. 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Умiння застосовувати фаховi знання на практицi; 

ФК5. Практичнi навички перекладацъкої діяльності в різних галузях народного 

господарства, науки, культури;  

ФК6. Здатнiстъ виконувати адекватний переклад рiзностильових текстів високого 

рiвня складностi; вмiння здiйснювати перекладацький аналiз тексту, 

iдентифiкувати контекстуальнi значення мовних одиниць, застосовувати лексико-
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граматичнi траноформацiї; знання правил перекладу клiше, реалiй, 

фразеологiчних одиниць, суспiльно-полiтичної термiнології тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;  

- методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних жанрів; 

- типові лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу; 

- основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації; 

- 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 аналіз тексту з обґрунтуванням 

запропонованих прийомів перекладу; 

- виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних текстів 

широкої тематики різного комунікативного спрямування із швидкістю 600 

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 номінативних словосполучень. 

Змістовний модуль 2. Англійський інфінітив як проблема перекладу. 

 

Модуль 2 

Змістовний модуль 1. Participle та Gerund: перекладацькі трансформації.  

Змістовний модуль 2. Відтворення засобів модальності в перекладі. 

 

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 1. Основні 

лексико-граматичні 

трансформації в 

перекладі 

  2  4      
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Тема 2. Проблема 

перекладу 

артиклевих 

словоформ  

  3  6      

Тема 3.Семантико-

структурні 

особливості 

атрибутивних 

словосполучень  

  4  8      

Тема 4. Переклад 

англійських 

атрибутивних 

словосполучень 

  6  12      

Разом за змістовим 

модулем 1 

45  15  30      

Змістовий модуль 2 

Тема 1.Види 

синтаксичних 

трансформацій 

  1  2      

Тема 2. Врахування 

синтаксичної 

функції інфінітива 

при перекладі 

  2  4      

Тема 3. Основні 

прийоми перекладу 

англійського 

інфінітива 

  6  12      

Тема 4. Вплив 

контексту на 

переклад 

інфінітивних 

комплексів 

  6  12      

Разом за змістовим 

модулем 2 

45  15  30      

Усього годин 90  30  60      

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1 

Тема 

1.Доперекладацький 

аналіз форм 

Participle таGerund 

  3  12      

Тема 2. Лексико- 

граматичні 

трансформації при 

  6  24      
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перекладі Participle 

таGerund 

Тема 3. Вплив 

контексту на 

переклад на варіант 

перекладу 

  6  24      

Разом за змістовим 

модулем 1 

75  15  60      

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Способи 

вираження 

модальності в 

англійській мові 

  3  12      

Тема 2. Лексико-

граматичні 

відповідності 

  6  24      

Тема 3. 

Прагматична 

адаптація при 

перекладі 

модальних дієслів 

  6  24      

Разом за змістовим 

модулем 2 

75  15  60      

Усього годин 150  30  120      

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Поняття перекладацького еквіваленту. Роль контексту 

при перекладі. 

1  

2  Морфологічні та синтаксичні трансформації. 

Комплексні трансформації при перекладі. 

1  

3  Семантико граматичні особливості англійських 

артиклевих словоформ. 

1  

4  Українські відповідники до означеного та неозначеного 

артикля. 

2  

5  Семантична особливість атрибутів англійських 

словосполучень. 

2  

6  Аломорфність граматичної природи англійських та 

українських атрибутів. 

2  

7  Встановлення семантичних зв’язків між членами 

атрибутивних словосполучень. 

2  

8  Переклад багаточленних атрибутивних 2  



8 

 

  

словосполучень. 

9  Комплексні трансформації при перекладі номінативних 

кластерів. 

2  

10  Поняття граматичної форми та синтаксичної 

конструкції при перекладі. 

1  

11  Форми та синтаксичні функції англійського інфінітива 2  

12  Конструкції та комплекси з інфінітивом. 2  

13  Основні трансформації при перекладі складеного 

інфінітивного присудка. 

4  

14  Переклад інфінітивного комплексу з додатком. 2  

15  Вплив контексту на адекватне декодування інфінітива. 2  

16  Інваріантні синтаксичні трансформації при перекладі 

інфінітивних комплексів. 

2  

17  Врахування форм та синтаксичних функції Participleта 

Gerundв перекладі. 

4  

18  Зміна природи словосполучення при перекладі 

Participle. 

2  

19  Абсолютна конструкція з прийменником «with». 4  

20  Врахування полісемії компонентів при перекладі 

Participle. 

2  

21  Зміна структури речення при перекладіGerund. 4  

22  Застосування трансформацій при перекладі 

конструкцій з Gerund. 

2  

23  Морфологічні та синтаксичні засоби вираження 

модальності  

4  

24  Модальні дієслова з різними формами інфінітиву: 

проблеми перекладу. 

4  

25  Застосування контекстуальних замін при перекладі 

засобів модальності. 

4  

 Усього 60  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1  Види контексту. 4  

2  Лексико-граматичні трансформації при перекладі. 10  

3  Типологічні особливості англійських артиклів. 6  

4  Вплив артикля на семантику наступного номінативного 

елемента. 

10  

5  Власні назви та абревіатури у функції атрибутів 

англійських словосполучень. 

10  

6  Переклад багаточленних атрибутивних 

термінологічних словосполучень. 

10  
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7  Стилістично марковані атрибутивні словосполучення. 10  

8  Прийом додавання при перекладі номінативних 

кластерів 

10  

9  Поняття граматичної форми та синтаксичної 

конструкції англійського інфінітива. 

12  

10  Вплив контексту на адекватний переклад інфінітива та 

різнопланових інфінітивних комплексів 

10  

11  Основні проблеми перекладу англійського Participle. 16  

12  Врахування синтаксичних функції Gerund в перекладі. 16  

13  Англійські каузативні конструкції та їх переклад.  14  

14  Модальні дієслова та їх українські відповідності. 10  

15  Ускладнені модальні присудки: проблеми перекладу. 16  

16  Модуляція при відтворенні відтінків модальності. 16  

 Усього 180  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійної роботи 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 на платформі 

 

10 

10 

20 

 

1 

1 

10 

 

 

 

40 

2 Модульний контроль: 

- письмова робота 

 

15 

 

15 

 

30 

3 Самостійна робота 

- переклад публіцистичного тексту 

- перекладацький аналіз тексту 

 

15 

5 

 

 

 

20 

Підсумковий контроль: залік 

-  
10  10 

Усього: 100 
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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    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
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. Завдання на переклад на он-лайн платформі 

2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Практика 

перекладу з основної іноземної мови» для студентів ІІІ курсу денної форми 

навчання спеціальності 035.041 Філологія: Германські мови та літератури 

(переклад включно) – 2018 р. (укладач Кожемяченко Н. В.). 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з основної іноземної мови» для студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання спеціальності 035.041 Філологія: Германські мови та 

літератури (переклад включно) – 2018 р. (укладач Кожемяченко Н. В.). 

4. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для перекладу. 

5. http://krnu.org/course/view.php?id=1013(курс на платформі Moodle) 

6.  http://krnu.org/course/view.php?id=1015  (курс на платформі Moodle) 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексеева И. С. Профессиональний тренинг переводчика. Санкт-Петербург : 

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. Москва : Изд-во РУДН, 2004. 126 с. 

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

Тезаурус, 2001. 227с. 
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