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Силабус 

 
з обов’язкової навчальної дисципліни загальної 

підготовки магістра 

Практика перекладу з англійської мови 

 

Рівень вищої освіти: другий (магістр) 

Рік навчання V, семестр IX 

Кількість кредитів: 8 

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, підготовка до написання 

магістерської роботи з теорії та практики перекладу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

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

перекладацьким аналізом, професійним перекладом і оцінюванням письмових 

та усних текстів різних жанрів і стилів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових 

понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-

стилістичних характеристик; виявлення закономірностей практичної роботи з 

перекладу текстів різних жанрів; опанування техніками та методиками, які 

пов’язані з перекладом та з діями перекладача. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

mailto:tat.chrdileli@gmail.com
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Інтегральна: ІК1. 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: 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). 

Фахові: ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і школах; 

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. 

Прогнозовані програмні результати навчання: ПРН4) Упевнено 

володіти державною та англійською мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та англійською мовами. ПРН5) 

Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. ПРН6) Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. ПРН7) Збирати й систематизувати мовні та літературні факти, 

інтерпретувати та перекладати тексти різних стилів і жанрів, у тому числі 

фахові, зокрема з фахових мов, представлених у регіоні. ПРН10) Створювати, 

аналізувати, перекладати й редагувати тексти різних стилів і жанрів. ПРН17) 

Використовувати спеціалізовані концептуальні знання у галузі германської 

філології, літературознавства й перекладу для розв’язання складних задач і 

проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог 

 

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; 
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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.  

. 

Структура курсу 

 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Змістовий модуль 1. Переклад інформаційно-термінологічних текстів 

 2 6 

Тема 1. Попередній 

перекладацький аналіз 

тексту. Когнітивна,  

емоційна та естетична 

інформація у тексті. 

Орієнтуватися у 

системі сучасних 

теорій перекладу, 

підходах до 

перекладознавчого 

аналізу 

Аналіз текстів 

для 

перекладу, 

тести 

 1 3 

Тема 2. Класифікація 

текстів відповідно типу 

інформації, що домінує. 

Узагальнення 

типологічних ознак 

тексту в аспекті 

перекладу. 

Виконання 

практичних 

завдань з 

аналізу 

текстів 

 1 3 

Тема 3 Визначення 

текстових жанрів у 

письмовому перекладі. 

Спільні риси та 

відмінності текстів 

різних стилів в 

англійській та 

українській мовах 

Засвоїти методику 

лінгвістичного та 

перекладацького 

аналізу текстів різних 

стилів та жанрів 

Виконання 

практичних 

завдань з 

аналізу 

текстів 

 12 36 
Тема4 Переклад текстів 

офіційного стилю: 

Знати типові лексико-

граматичні, 

Виконання 

перекладів 
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міжнародні документи, 

дипломатична та ділова 

кореспонденція, 

документи фізичних та 

юридичних осіб. 

Особливості 

застосування  лінійного 

перекладу. 

стилістичні й 

прагматичні 

особливості перекладу 

текстів офіційного 

стилю 

текстів 

офіційно-

ділового 

стилю 

 12 36 

Тема 5 Переклад 

наукових, технічних та 

науково-популярних 

текстів. 

Знати типові лексико-

граматичні, 

стилістичні й 

прагматичні 

особливості перекладу 

текстів науково-

технічного стилю 

стилю 

Виконання 

перекладів 

наукових, 

технічних та 

науково-

популярних 

текстів. 

 2 6 

Тема 6 Врахування при 

перекладі усіх засобів, 

що забезпечують 

об’єктивність, логічність 

та компактність 

викладення матеріалу. 

Проводити лексико-

семантичний та 

стилістичний аналіз 

тексту з 

обґрунтуванням 

запропонованих 

засобів перекладу 

Здійснення 

аналізу та 

редагування 

виконаних 

перекладів 

Змістовий модуль 2. Переклад інформаційно-емотивних текстів 

 12 36 

Тема 1. Переклад 

газетно-журнальних 

інформаційних текстів.  

Проблема перекладу 

кліше та стійких 

словосполучень. 

Передача базисної та 

прецизійної інформації 

Використовувати 

загально-лінгвістичну 

та професійно-

перекладацьку 

компетенцію для 

забезпечення 

адекватності 

перекладу 

Виконання 

перекладів 

текстів 

газетного 

стилю 

 14 42 

Тема 2. Переклад 

виступів політиків, 

офіційних осіб та 

представників влади.  

Взаємозв’язок 

екстралінгвістичної та 

лінгвістичної інформації 

у тексті та їх урахування 

при перекладі. 

Здійснювати переклад 

автентичних текстів 

широкої тематики 

різного 

комунікативного 

спрямування 

Виконання 

усного та 

письмового 

перекладу 

текстів за 

певною 

тематикою  

 4 12 

Тема 3. Порівняльний 

аналіз вихідних текстів 

та перекладів. 

Виявляти прагматичні 

та стилістичні 

проблеми перекладу 

та засвоїти шляхи їх 

Проведення 

зіставного 

аналізу 
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вирішення 

 

Політика оцінювання 

№  Завдання Терміни виконання Критерії 

оцінювання 

1 Виконання 

перекладів 

під час 

аудиторних 

занять та 

самостійно 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Адекватність, 

відповідність 

вимогам та нормам 

перекладу, 

своєчасність 

виконання 

2 Контрольні 

переклади 

Наприкінці змістових модулів: 

   

Адекватність, обсяг 

та вчасність (1000 

друкованих знаків 

за 1 академічну 

годину) 

3 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 вчасне виконання перекладів для самостійної роботи, належне 

використання інформаційних технологій. 

3. Виконання контрольних перекладів. 

 

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 

 

 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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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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=1593 

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.  

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/navchalno-metodychnyy-kompleks-

dyscyplin 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. 

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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3. Силабус. 

4. Курс «Практика перекладу з англійської мови» (ППер) у системі 

онлайн-навчання і оцінювання знань студентів КрНУ. 

5. Критерії оцінювання. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчика. СПб.: 

Издательство «Союз», 2001. 288 с.  

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

Тезаурус, 2001.  

3. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. К.: 

ИНКОС, 2002. 317с.  

4. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. К.: Юніверс, 

2003. 280 с.  

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

Вінниця: Нова книга, 2001. – 446 с.  

6. 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.  

7. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську 

мову Вінниця: Нова Книга, 2003. 608с.  

8. Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., Грищенко М.В., Гон А.М. 

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

Допоміжна 

9. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : 

посіб. Вінниця : Нова книга, 2003. 160 с  

10.  Кияк Т. Р. Заповіді українського термінознавства: монографія. Чернівці: 

Букрек, 2014. 56 с  
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11.  Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій з теорії та практики 

перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин. К.: Ельга 

Ніка-Центр, 2003. 240с.  

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

проблемы): Для институтов и факультетов иностранных языков: Учебное 

пособие. 5-е изд. СПб.: СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом» 

«Филология три», 2002. 416 с.  

13. Чрділелі Т. В. Теорії перекладу: до питання типології та категоризації. 

International research and practice conference “Contemporary issues in 

philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland 

and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 218-

222 

14.  Чрділелі Т.В. Роль аналізу концепту у перекладацькому процесі. Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 1, 

2019.  

15. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі. Харків, 2012. 

376 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Словники, енциклопедії, архіви: 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://wordnik.com/ 

2. Матеріали Корпусу миру http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

3. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWx

yZ3IzZw/edit?pli=1# 

 

 

 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://wordnik.com/
http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1

