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Силабус 

 

з вибіркової навчальної дисципліни загальної 

підготовки бакалавра 

Граматичні проблеми перекладу 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання ІV, семестр VІІ 

Кількість кредитів: 3 

Мови викладання: українська, англійська 

Звітність: диференційований залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Chrdileli.pdf 

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: tat.chrdileli@gmail.com 

Телефони: +38(067)7515677 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Практичні заняття, самостійна робота з 

використанням навчальної та наукової літератури, а також інформаційних 

технологій. 

Метою є формування навичок адекватного перекладу тексту з 

урахуванням його граматичної структури, розуміння розбіжностей між 

англійською та українською мовами на граматичному рівні в перекладацькому 

аспекті. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є 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. 

.  

 

 

mailto:tat.chrdileli@gmail.com
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Компетентності та програмні результати навчання 

 

  Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: ІК1. 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: 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. 

 Фахові: 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. 

Прогнозовані програмні результати навчання: РН12. Аналізувати 

мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та 

процеси, що їх зумовлюють. РН15. Здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів і жанрів. РН16. Знати й розуміти основні питання, теорії 

та концепції спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній мовознавчій і 

перекладацькій діяльності. РН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання 

складних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної 

мовознавчої і перекладацької діяльності та/або навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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 
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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-менеджменту, мотивація і прагнення до 

досягнення поставленої мети, здатність працювати в команді, здатність 

переконувати. 

. 

. 

Структура курсу 

 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Змістовий модуль 1. Члени речення та способи їх граматичного вираження 

в аспекті перекладу 

 2 4 

Тема 1. 

Комунікативні типи 

речень в англійській 

та українській 

мовах. 

Використовувати 

загально-лінгвістичну  

компетенцію для 

забезпечення 

адекватності перекладу 

Теоретичні 

питання, 

завдання на 

синтаксичний 

аналіз текстів  

 2 4 

Тема 2. Підмет та 

присудок як 

комунікативний 

центр речення. 

 

Засвоїти специфіку 

морфології та 

синтаксису англійської 

мови; орієнтуватися у 

конвергентних та 

дивергентних рисах 

української та 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень 

 4 8 

Тема 3. Дієслова 

буття to be, to have 

та особливості їх 

перекладу. 

Виявляти характерні 

особливості англійської 

мови та знати типові 

випадки розходження з 

українською мовою з 

проекцією на переклад;  

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень. Тести. 

 4 6 

Тема 4. Пасивні 

конструкції при 

перекладі. 

Опанування техніками 

та методиками 

перекладу пасивних 

конструкцій 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень 

 4 8 

Тема  5. Підходи до 

перекладу 

другорядних членів 

речення: додаток, 

означення, 

Вміти обирати 

найкращий варіант 

передачі певних 

граматичних 

конструкцій при 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень. 
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обставина. перекладі з англійської 

на українську та 

навпаки. 

Граматичні тести 

Змістовий модуль 2. Специфічні граматичні явища англійської мови та їх 

відтворення при перекладі. 

 4 8 

Тема 1. Особливості 

перекладу 

неособових форм 

дієслова 

Розуміти особливості 

використання вербідів в 

англійській мові в 

аспекті перекладу   

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень 

 2 6 

Тема 2. Категорія 

способу в 

англійській мові як 

проблема перекладу 

Розуміти специфіку 

категорії способу в 

англійській мові у 

порівнянні з 

українською при 

перекладі 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень 

 4 4 

Тема 3. Відтворення 

модальності при 

перекладі 

Обирати найкращий 

варіант відтворення 

модальності при 

перекладі з англійської 

на українську та 

навпаки. 

 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень. Тести. 

 2 6 

Тема 4. Врахування 

інверсії та емфази 

при перекладі 

Опанувати техніками та 

методиками перекладу з 

перекладом тих рис 

англійської мови, які у 

силу їх специфіки 

складають труднощі для 

перекладача 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

речень та текстів 

 2 6 

Тема 5. 

Ускладнення й 

„надмірності” та 

лаконізм в 

англійській мові. 

Виявляти та аналізувати 

характерні особливості 

англійської мови у 

порівнянні з 

українською 

Виконання 

практичних 

завдань з аналізу 

та перекладу 

текстів 

 

Політика оцінювання 

№  Завдання Терміни виконання Критерії 

оцінювання 

1 Обговорення 

проблемних 

питань, виконання 

вправ на переклад 

під час аудиторних 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Адекватність, 

відповідність 

вимогам та нормам 

перекладу, 

своєчасність 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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занять  виконання 

2 Тестування Наприкінці тем:  

http://krnu.org/course/view.php?id

=364 

Правильність та 

вчасність  

4 Диф. залік Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Максимум 100 

балів протягом 

семестру. 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях, що досягається 

через виконання перекладів, належне використання інформаційних 

технологій, аналіз помилок, коментування щодо виконаних 

перекладів, належне опрацювання базової та допоміжної літератури. 

3. 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 студент має 

виконати індивідуальні та тестові завдання за пропущеними темами. Виконання 

можливе на онлайн платформі http://krnu.org/course/view.php?id=1429 

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.  

Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.  

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0


  8 

  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ 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). 

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 межах 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. 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/gramatychni-problemy-perekladu-0 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Курс «Граматичні проблеми перекладу» (ГПП) у системі онлайн-

навчання і оцінювання знань студентів КрНУ 

http://krnu.org/course/view.php?id=364. 

5. Критерії оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 
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