




 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практика перекладу 

з англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра «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.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Практика перекладу з 

англійської мови» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як   

«Загальна теорія перекладу», «Стилістика англійської мови», «Порівняльна 

лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна граматика англійської 

та української мов», «Комунікативні стратегії англійської мови». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Переклад інформаційно-термінологічних текстів.  

2. Переклад інформаційно-емоційних текстів. 

3. Особливості перекладу публіцистичних та художніх текстів. 

4. Принципи та практика реферування та анотування текстів.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

англійської мови» є удосконалення навичок діяльності, пов’язаної з аналізом, 

зокрема перекладом і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і 

стилів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових понять 

перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних 

характеристик; виявлення закономірностей практичної роботи з текстами різних 

жанрів; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з 

діями перекладача. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в 

галузі лінгвістики, літературознавства й в процесі професійної діяльності або 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 Загальні, а саме: 

ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки. 

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська для вирішення 

професійних завдань у галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. 

ФК7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній 

галузі філологічних досліджень. 

ФК8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для 

досягнення запланованого прагматичного результату. 

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства; 

- методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних стилів та 

жанрів; 



- типові лексико-граматичні, стилістичні й прагматичні особливості 

перекладу; 

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування, 

основні перекладацькі способи та прийоми; 

- засади реферування й анотування, закономірності компресії й декомпресії 

тексту; 

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в якій перекладач 

здійснює свою діяльність; 

- 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 та стилістичний аналіз тексту з 

обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу; 

- письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних 

функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за 1 академічну 

годину; 

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної 

мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг - 600 друкованих знаків за 1 

академічну годину; 

- виконувати на професійному рівні письмовий реферований та анотований 

переклад автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного 

спрямування 

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 390 годин / 13 кредитів 

ECTS. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Переклад інформаційно-термінологічних текстів. 

Попередній перекладацький аналіз тексту. Когнітивна та емоційна інформація у 

тексті. Класифікація текстів відповідно типу інформації, що домінує. Визначення 

текстових жанрів у письмовому перекладі. Спільні риси та відмінності текстів 

різних стилів в англійській та українській мовах. Коментування та обговорення 

перекладацьких трансформацій при перекладі текстів різних функціональних 

стилів. Переклад текстів офіційного стилю: міжнародні документи, дипломатична 

та ділова кореспонденція, документи фізичних та юридичних осіб. Особливості 

застосування лінійного перекладу. Переклад наукових, технічних та науково-

популярних текстів. Врахування при перекладі усіх засобів, що забезпечують 

об’єктивність, логічність та компактність викладення матеріалу.  

Змістовий модуль 2. Переклад інформаційно-емоційних текстів. Переклад 

газетно-журнальних інформаційних текстів. Проблема перекладу кліше та стійких 

словосполучень. Передача базисної та прецизійної інформації. Письмовий та 

усний переклад виступів політиків, офіційних осіб та представників.  

Взаємозв’язок екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації у тексті та їх 

урахування при перекладі. Порівняльний аналіз вихідних текстів та перекладів.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

диференційований залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний та письмовий переклад, аналіз та редагування виконаних 

перекладів. 

 


