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Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття, методи TBLT (task-based 

language learning), методи CLIL (сontent-integrated language learning), Dogme, 

Lexical Approach.  

Метою викладання навчальної дисципліни – підготовка студентів до 

письмового перекладу загально-інформаційних текстів шляхом відповідних 

тренувальних вправ. 

Основними завданнями вивчення дисципліни – 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. 

 



Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути фахові компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна компетентність: 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 компетентності: 

ЗК1. Розумiння 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: 

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-граматичнi траноформацiї; знання правил перекладу клiше, реалiй, 

фразеологiчних одиниць, суспiльно-полiтичної термiнології тощо. 

 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

РН7. Виконувати адекватний переклад;  

РН8. Обирати перекладацькi стратегiї згiдно з жанрово-стилістичною 

домiнантою тексту;  

РН9. Здiйснювати редагування перекладу (власного i чужого);  

РН 10. Користуватися науково-методичною i фаховою літературою з метою 

вдосконалення власного перекладу; 

РН11. Використовувати вiдомi алгоритми лiнгвостилiстичного та 

перекладознавчого аналiзу. а також розробляти нoвi пiдходи до інтерпретації 

тeкcтів різних жанрів;  

РН12. Впiзнавати конвергентнi та дивергентнi риси української та iноземної мов 

на вcix рiвнях та володiти стратегiєю контрастивного аналiзу;  

РН 13. Здiйснювати перекладацький аналiз тексту;  



РН14. Використовувати тeоpeтичнi знання на практицi, володiти здатнiстю до 

творчого перетворення знанъ, застосовувати творчi здiбностi, якi 

характеризують готовнiсть до створення принципово нових ідей. 

 

Структура курсу 
К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

ПЗ СР 

МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 1. Переклад номінативних словосполучень 

2 4 Основні лексико-

граматичні 

трансформації в 

перекладі 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

3 6 Проблема перекладу 

артиклевих 

словоформ 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

4 8 Семантико-

структурні 

особливості 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 



атрибутивних тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 12 Переклад 

англійських 

атрибутивних 

словосполучень 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 2. Англійський інфінітив як проблема перекладу 

1 2 Види синтаксичних 

трансформацій 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 



час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

2 4 Врахування 

синтаксичної функції 

інфінітива при 

перекладі. 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 12 Основні прийоми 

перекладу 

англійського 

інфінітива. 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 12 Вплив контексту на 

переклад 

інфінітивних 

комплексів 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  



письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

МОДУЛЬ 2 Змістовий модуль 1. Participle та Gerund: перекладацькі трансформації  

3 12 Доперекладацький 

аналіз форм Participle 

таGerund 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 24 Лексико-граматичні 

трансформації при 

перекладі 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 24 Вплив контексту на Уміння: - вивчення основних засад 



переклад на варіант 

перекладу. 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

МОДУЛЬ 2 Змістовий модуль 2. Відтворення засобів модальності в перекладі 

3 12 Способи вираження 

модальності в 

англійській мові. 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

6 24 Лексико-граматичні 

відповідності 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 



академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

 

6 24 Прагматична 

адаптація при 

перекладі модальних 

дієслів. 

Уміння: 

- проводити лексико-

семантичний аналіз 

тексту-оригіналу для  

вибору релевантних 

прийомів перекладу; 

- виконувати на 

професійному рівні 

письмовий переклад 

автентичних текстів 

обсягом 600 

друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виокремлювати під 

час перекладацького 

аналізу ізоморфні та 

аломорфні одиниці 

тексту. 

- вивчення основних засад 

доперекладацького аналізу 

текстів різних жанрів; 

- засвоєння понять 

перекладацьких відповідників, 

еквівалентів і відповідностей: 

- засвоєння основних прийомів 

перекладу;  

- розвиток навичок використання 

лексичних, граматичних і 

комплексних трансформацій при 

перекладі. 

 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(тестова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна та продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали 

за роботу у команді, творчий підхід). 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/


3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 

необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні 

завдання за пропущеними темами послуговуючись матеріалами, завданнями для 

поточного, тестового та модульного контролю, які розміщені на 

університетській платформі Moodle 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, помірковане та тактовне 

ставлення до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. У Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського діє: 

- Кодекс академічної етики –  

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf,  

- «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 

кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого 

розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 

академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» –

http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет.  

Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах 

у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У рамках дії цієї угоди 

університету надається можливість перевірки кандидатських та докторських 

дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з 

використанням онлайн -сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 

викладачів.  

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку й іспиту. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу.  

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

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

 

 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=1013
http://krnu.org/course/view.php?id=1015


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. 

4. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ : 

ИНКОС, 2002. 317с. 

5. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посібник. Київ : 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. Мирам Г. Э., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон А. М. 

Основы перевода Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. 231 с. 

Допоміжна 

1. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. 

Москва : Высшая школа, 1985. 127с. 

2. Кожемяченко Н. В. Проблема міжмовної інтерференції ІТ термінів в 

процесі локалізації. Науковий журнал Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний 

часопис». Львів, 2021. № 9. С. 118 – 122 

3. Кожемяченко Н. В. Роль новітніх технологій у формуванні професійної 

компетенції студентів-перекладачів. Ідеї академіка Вернадського і науково-

практичні проблеми сталого розвитку регіонів : матеріали XVI 

Міжнародн. наук.-практ. конф. Кременчук, 14–15 травня 2015 р. 

Кременчук : КрНУ, 2015.  

4. Кожемяченко Н. В. Соціальна реклама як полікодовий текст: перекладацькі 

проблеми та рішення. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. 2018 Серія «Перекладознавство та міжкультурна 

комунікація». Херсон, 2018 р. № 2. С.97 – 102 

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

для факультетів та інститутів міжнародних відносин. Київ : Ельга Ніка-

Центр, 2003. 240с. 



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

пособие для вузов. 3-е изд. Москва : Высшая школа, 1986. 174с. 

7. Чрділелі Т.В., Кожемяченко Н. В. Лінгвістичні особливості  локалізації 

програмного забезпечення. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Філологічна» 2016: збірник наукових праць.  

Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 

2016. C. 345-348 

8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы): Для институтов и факультетов иностранных языков: учебн 

пособ. 5-е изд. Санкт-Петербург : СПбГУ; 2002. 416 с. 

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 

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://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html

