




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів– 

10 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

Нормативна 

 
Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів – 2 
 

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                    ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

7-й, 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

год.  

Практичні, семінарські 

50 год. 50 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год.  100год. 

 

Вид контролю:  

залік, іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –1:2 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 10.0 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування навичок адекватного перекладу тексту з урахуванням його 

функціональних та стильових параметрів, стилістичних та прагматичних 

особливостей. 

Завдання: перекладати з англійської мови на рідну та з рідної на англійську 

публіцистичні тексти та інші матеріали з періодичних публікацій, тексти 

офіційних, дипломатичних та юридичних документів, науково-технічні тексти 

загального характеру та художні тексти; перекладати з аркуша без попередньої 

підготовки з англійської мови на рідну та з рідної на англійську тексти загально-

інформаційного характеру;редагувати на рідній мові переклади матеріалів за 

вказаною вище тематикою;укладати реферати та анотації тексти суспільно-

політичного та наукового характеру; робити  різнопланові варіанти 

реферативного перекладу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 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; 

 Загальні, а саме: 

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 

ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою (мовами) 

ЗК11. Здатність планувати та управляти власним часом 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають 

стратегії перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри 

перекладної літератури і жанрово-інформаційна домінанта оригінальних 

текстів, що визначає методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і 

види їх перекладу 

ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською та німецькою) на рівні B2 

за шкалою Ради Європи 

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 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повиненні:  

знати: 

• теоретичні основи перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства; 

• методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів 

та жанрів; 

• принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування; 

• концептуальний та термінологічний аппарат галузі, в який перекладач 

здійснює свою діяльність; 

• основи редагування перекладів, принципи реферування та компресії тексту; 

•  міжмовного та міжкультурного спілкування на професійному рівні. 

вміти:  

• відтворювати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу; 

• використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

• проводити лексико-семантичний та стилістичний аналізтексту 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; 

• здійснювати переклад бесіди суспільно-політичної тематики у нормальному 

темпі усної мови без запису; 

• складати реферати та реферативні анотаціїрідною та іноземною мовами 

суспільно-політичних, економічних та наукових текстів обсягом 6000 

друкованих знаків. 

• орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування. 

 
3.  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1.  

Проблеми адекватності та буквальності перекладу. Переклад загально-

інформаційних текстів політичної тематики. Лексичні особливості 

публіцистичних текстів та основні лексичні трансформації при перекладі. 

Письмовий фразовий та абзацно-фразовий переклад публіцистичних текстів. 



Основні прийоми перекладу англійських атрибутивних словосполучень. 

Особливості перекладу текстів економічної тематики. 

Змістовний модуль 2.  

Розвиток навичок двостороннього перекладу. Письмовий та усно-письмовий 

переклад. Збереження відтінку модальності при перекладі текстів банківської 

тематики. Розвиток перекладацької пам’яті. Усно-письмовий переклад відео-

новин. 

Модуль 2 

Змістовний модуль 3.  

Збереження комунікативної цінності повідомлення в процесі перекладу. 

Особливості реферування загально- інформативних текстів. Розвиток навичок 

редагування текстів тематики „Ринок праці”. 

Змістовний модуль 4.  

Вмотивованість створення контекстуальних замін при послідовному та 

двосторонньому перекладі. Основні граматичні трансформації при перекладі. 

Основні граматичні трансформації при перекладі на українську мову 

економічних текстів.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

с.р.  л п ла

б 

с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 1

0 

11 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.Проблеми 

адекватності та 

буквальності 

перекладу. Переклад 

загально-

інформаційних 

текстів політичної 

тематики 
1. Збереження 

прецизійної та базисної 

інформації в тексті 

перекладу. 

2. Мотивація 

розширення фонових 

знань. 

3. Вплив контексту на 

результат перекладу. 

26  8  16      



Тема 2.Лексичні 

особливості 

публіцистичних 

текстів та основні 

лексичні 

трансформації при 

перекладі. Письмовий 

фразовий та абзацно-

фразовий переклад 

публіцистичних 

текстів 

1. Безеквівалентна 

лексика (реалії, 

неологізми, власні 

назви), прийоми її 

перекладу. 

2. Поширення 

абревіатур та 

скорочень в газетних 

текстах. Проблема 

збереження форми. 

3. Способи створення 

оказіональних 

відповідників. 

 

26  10  16      

Тема 3.Основні 

прийоми перекладу 

англійських 

атрибутивних 

словосполучень. 

Особливості 

перекладу текстів 

економічної тематики 
1. Структурно-

семантичні особливості 

англійських 

атрибутивних груп. 

2. Поширення 

атрибутивних 

словосполучень в 

спеціалізованих 

текстах. 

3. Атрибутивна 

природа англійської 

економічної 

термінології. 

 

24  8  18      

Разом за змістовим 

модулем 1 
76  26  50      

Змістовий модуль 2 



Тема 4.Розвиток 

навичок 

двостороннього 

перекладу. 

Письмовий та усно-

письмовий переклад 

1. Особливості 

перекладацького 

скоропису. 

2. Реферативний 

переклад – спосіб 

передачі змістовної 

канви інформації. 

3. Необхідні 

граматичні 

трансформації при 

перекладі на англійську 

мову. 

 

24  8  16      

Тема 5.Збереження 

відтінку модальності 

при перекладі текстів 

банківської тематики 

1. Ізоморфізм та 

аломорфізм засобів 

вираження модальності 

в мові оригіналу та 

мові перекладу. 

2. Вплив контексту на 

вибір модального 

відповідника. 

3. Лексико-граматичні 

трансформації при 

перекладі модальних 

присудків.. 

24  8  16      

Тема 6. Розвиток 

перекладацької 

пам’яті. Усно-

письмовий переклад 

відео-новин 
1. Перекладацький 

скоропис як чорновий 

варіант перекладу. 

2. Компресія чи 

конкретизація 

інформації з 

посиланням на фонові 

знання. 

3. Оформлення 

остаточного варіанту 

перекладу, його 

редагування. 

26  8  18      

Разом за змістовим 

модулем 2 
74  24  50      



Разом за модулем 1 150  50  100      

Усього годин 
150  50  100      

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 

Тема 7.Збереження 

комунікативної 

цінності 

повідомлення в 

процесі перекладу 

1. Використання 

необхідних 

трансформацій у 

залежності від виду 

перекладу (усний, 

письмовий, 

послідовний, 

двосторонній). 

2. Вплив ситуації на 

результат перекладу 

(формальна, 

неформальна, 

національна специфіка 

комунікантів тощо). 

3. Варіативність 

перекладів або 

проблема 

інтерпретації. 

28  10  18      

Тема 8. Особливості 

реферування 

загально- 

інформативних 

текстів 

1. Види реферування 

(складання плану, тези, 

використання цитацій). 

2. Перестановка 

інформаційних блоків 

при реферуванні. 

3. Логічність викладу 

інформації, 

використання вставних 

слів та оцінних 

компонентів. 

28  10  18      



Тема 9.Розвиток 

навичок редагування 

текстів тематики 

„Ринок праці” 

1. Лексико-стилістичні 

види тексту перекладу. 

2. Порушення 

граматичних норм 

мови перекладу. 

3. Проблема 

збереження стилю при 

перекладі. 

20  6  14      

Разом за змістовим 

модулем 3 

76  26  50      

Змістовий модуль 4 
Тема 

10.Вмотивованість 

створення 

контекстуальних 

замін при 

послідовному та 

двосторонньому 

перекладі. Основні 

граматичні 

трансформації при 

перекладі 

1.Конкретизація та 

генералізація значення. 

2. Зміна причинно-

наслідкових 

послідовних зв’язків у 

процесі перекладу. 

3. Особливості 

використання 

антонімічного прийому 

перекладу. 

34  10  22      

Тема 11. Основні 

граматичні 

трансформації при 

перекладі на 

українську мову 

економічних текстів 

1. Морфологічна 

трансформація.

  

2. Зміна синтаксичної 

природи повідомлення. 

3. Синтаксичні 

транспозиції та їх 

передумови. 

34  12  24      

Тема 12.Підсумкова 

контрольна робота 
6  2  4      



Разом за змістовим 

модулем 4 

74  24  50      

Разом за модулем 2 150  50  100      

Усього годин 
150  50  100      

Усього годин за 
рік 

300  100  200      

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Проблеми адекватності та буквальності перекладу. Переклад 

загально-інформаційних текстів політичної тематики 
8  

2 Лексичні особливості публіцистичних текстів та основні лексичні 

трансформації при перекладі. Письмовий фразовий та абзацно-

фразовий переклад публіцистичних текстів 

10  

3 Основні прийоми перекладу англійських атрибутивних 

словосполучень. Особливості перекладу текстів економічної 

тематики 

8  

4 Розвиток навичок двостороннього перекладу. Письмовий та усно-

письмовий переклад 
8  

5 Збереження відтінку модальності при перекладі текстів банківської 

тематики 
8  

6 Розвиток перекладацької пам’яті. Усно-письмовий переклад відео-

новин 
8  

7 Збереження комунікативної цінності повідомлення в процесі 

перекладу 
10  

8 Особливості реферування загально- інформативних текстів 10  

9 Розвиток навичок редагування текстів тематики „Ринок праці” 6  

10 Вмотивованість створення контекстуальних замін при 

послідовному та двосторонньому перекладі. Основні граматичні 

трансформації при перекладі 

10  

11 Основні граматичні трансформації при перекладі на українську 

мову економічних текстів 
12  

12 Підсумкова контрольна робота 2  

 Усього  100  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Проблеми адекватності та буквальності перекладу. Переклад 

загально-інформаційних текстів політичної тематики 
16  

2 Лексичні особливості публіцистичних текстів та основні лексичні 

трансформації при перекладі. Письмовий фразовий та абзацно-

фразовий переклад публіцистичних текстів 

16  



3 Основні прийоми перекладу англійських атрибутивних 

словосполучень. Особливості перекладу текстів економічної 

тематики 

18  

4 Розвиток навичок двостороннього перекладу. Письмовий та усно-

письмовий переклад 
16  

5 Збереження відтінку модальності при перекладі текстів банківської 

тематики 
16  

6 Розвиток перекладацької пам’яті. Усно-письмовий переклад відео-

новин 
18  

7 Збереження комунікативної цінності повідомлення в процесі 

перекладу 
18  

8 Особливості реферування загально- інформативних текстів 18  

9. Розвиток навичок редагування текстів тематики „Ринок праці” 14  

10. Вмотивованість створення контекстуальних замін при 

послідовному та двосторонньому перекладі. Основні граматичні 

трансформації при перекладі 

22  

11. Основні граматичні трансформації при перекладі на українську 

мову економічних текстів 
24  

12. Підсумкова контрольна робота (підготовка) 4  

 Усього 200  

 

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача; 

2. організація самостійного пошуку студентів; 

3. управління навчальною діяльністю; 

4. реалізація контролю за успішністю студентів 

 

8. Методи контролю 

                                                                        
1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; презентація 

доповідей та рефератів 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, типологічний аналіз текстів, 

усний залік.  

3. Метод самоконтролю.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

VІІ семестр 

Переклад новин 10 

Переклад 10 000 знаків з 

англійською на українську 

 

10 

Активність 

 

10 

Типологічний аналіз текстів 20 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

10 

10 

Залік 30 



Усього 100 

VІІІ семестр 

Переклад новин 10 

Переклад 10 000 знаків з української 

на англійську 

 

10 

Активність 

 

10 

Типологічний аналіз текстів 20 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

5 

5 

Іспит 40 

Усього 100 

 

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 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “ Практика перекладу 

з основної іноземної мови ” для студентів, які навчаються за ОПП «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “ Практика перекладу 

з основної іноземної мови ” для студентів, які навчаються за ОПП «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» 

3. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренінг переводчика: Учебное пособие. 

СПб.: „Союз”, 2001. 288 с. 



2. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. 

Вінниця: Нова книга, 2005. 223 с. 

3. Кабакчи В.В. Практика английского языка: Сборник упражнений по 

переводу. СПб.: „Издательство Союз”, 2000. 255 с. 

4. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на укр. мову. Ч.І. Граматичні труднощі. – Київ-Кременчук: вид-во 

Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 1999. 249 с. 

5. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на укр. мову. Ч.ІІ. Термінологічні і жанрово-стилістичні 

труднощі. Київ-Кременчук: вид-во Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 

1999. 251 с. 

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

„Інкос”, 2002. 320 с. 

7. Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч.I. 

Лексико-фразеологические основы перевода. Москва: Изд-во лит-ры на 

иностр. языках, 1960. 176 с. 

8. Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч.II. 

Грамматические и жанрово-стилистические основы перевода. Москва: Изд-

во лит-ры на иностр. языках, 1960. 287 с. 

9. Коптілов Віктор. Теорія і практика перекладу : Навч. Посібник.  Київ: 

Юніверс, 2003. 280 с. 

10. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. 

посібн. 2-е вид. Вінниця: Нова Книга, 2003. 464 с. 

11. Мирам Г.Э.Основы перевода (на англ. яз.) / Г.Э.Мирам, В.В.Дейнеко. Киев: 

Эльга. Ника-Центр, 2002. 246 с. 

 

Допоміжна 

1. Айзенкоп С.М. Учебное пособие по техническому переводу. Ростов н/Д: 

„Фенікс”, 1996. 288 с. 

2. Денисенко Ю.А. Пособие по научно-техническому переводу. Ч. I. Москва: 

Всесоюзный центр переводов научно-технической литературы и 

документации, 1980. 167 с. 

3. Латышев Л.К. Технология перевода: Учебное пособие. Москва: НВИ-

Тезаурус, 2001. –280 с. 

4. Мірам Г. Алгоритми перекладу: Вступ. курс з формалізації перекладу 

(англ.мовою).  Київ: Твімінтер, 1998. 176 с. 

5. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Профессия: переводчик. Киев: Ника-

центр, Эльга, 2001.  336 с. 

6. Федоришин О.П. Англійська мова. Практикум з науково-технічного 

перекладу. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. 52 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

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://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

2. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLr 

 

 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLr

