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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

Нормативна 

(за вибором) 

  

Модулів – 1 
                   

 

Спеціальність:  

035.041 Філологія: 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

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

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 12 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

.  

Практичні, семінарські 

60 год.   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

180 год. . 

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60:180 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 8 

 

 

 

 



4 

 

  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. 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. 

2.2. 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.. 

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: 

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 
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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 
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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.  

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Переклад інформаційно-термінологічних текстів.  

Змістовий модуль 2.  

Переклад інформаційно-емоційних текстів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Семестр 9 

Змістовий модуль 1 Переклад інформаційно-термінологічних текстів. 

Тема 1. 

Попередній 

перекладацький 

аналіз тексту. 

Когнітивна,  

емоційна та 

естетична 

інформація у 

тексті. 

8  2  6      
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Тема 2. 

Класифікація 

текстів відповідно 

типу інформації, 

що домінує. 

4  1  3      

Тема 3. 

Визначення 

текстових жанрів 

у письмовому 

перекладі. Спільні 

риси та 

відмінності текстів 

різних стилів в 

англійській та 

українській мовах. 

4  1  3      

Тема 4. Переклад 

текстів офіційного 

стилю: міжнародні 

документи, 

дипломатична та 

ділова 

кореспонденція, 

документи 

фізичних та 

юридичних осіб. 

Особливості 

застосування  

лінійного 

перекладу. 

 

48  12  36      

Тема 5. Переклад 

наукових, 

технічних та 

науково-

популярних 

текстів. 

48  12  36      
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Тема 6. 

Врахування при 

перекладі усіх 

засобів, що 

забезпечують 

об’єктивність, 

логічність та 

компактність 

викладення 

матеріалу. 

8  2  6      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

120  30  90      

Змістовий модуль 2 Переклад інформаційно-емоційних текстів. 

Тема 1 Переклад 

газетно-

журнальних 

інформаційних 

текстів.  Проблема 

перекладу кліше 

та стійких 

словосполучень. 

Передача базисної 

та прецизійної 

інформації 

48  12  36      

Тема 2. Переклад 

виступів 

політиків, 

офіційних осіб та 

представників 

влади.  

Взаємозв’язок 

екстралінгвістичн

ої та лінгвістичної 

інформації у тексті 

та їх урахування 

при перекладі.  

56  14  42      

Тема 3. 

Порівняльний 

аналіз вихідних 

текстів та 

перекладів. 

 

16  4  12      
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Разом за 

змістовим 

модулем 2 

120  30  90      

Разом за семестр  240  60  180      

  

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Попередній перекладацький аналіз тексту. 1  

2 Когнітивна та емоційна інформація у тексті. 1  

3 Класифікація текстів відповідно типу інформації, що 

домінує. 

1  

4 Визначення текстових жанрів у письмовому перекладі. 1  

5 Спільні риси та відмінності текстів різних стилів в 

англійській та українській мовах. 

2  

6 Коментування та обговорення перекладацьких 

трансформацій при перекладі текстів різних 

функціональних стилів. 

2  

7 Переклад текстів офіційного стилю: міжнародні 

документи, дипломатична та ділова кореспонденція, 

документи фізичних та юридичних осіб. 

10  

8 Особливості застосування  лінійного перекладу. 2  

9 Переклад наукових, технічних та науково-популярних 

текстів. 

12  

10 Врахування при перекладі усіх засобів, що забезпечують 

об’єктивність, логічність та компактність викладення 

матеріалу.  

2  

11 Переклад газетно-журнальних інформаційних текстів.   8  

12 Проблема перекладу кліше та стійких словосполучень. 2  

13 Передача базисної та прецизійної інформації 2  

14 Письмовий переклад виступів політиків, офіційних осіб 

та представників.   

10  

15 Взаємозв’язок екстралінгвістичної та лінгвістичної 

інформації у тексті та їх урахування при перекладі. 

2  

16 Порівняльний аналіз вихідних текстів та перекладів. 2  

 Усього  60  
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Письмовий переклад з англійської на українську мову 

текстів загальної інформаційної тематики з 

коментуванням застосованих перекладацьких 

трансформацій на лексичному та граматичному рівні. 

34  

2 Аналіз перекладів текстів міжнародних угод, декларацій 

та протоколів. Виявлення певних словосполучень, кліше, 

термінів. Самостійний переклад офіційних паперів. 

34  

3 Опрацювання теоретичного матеріалу по темі 

«Особливості перекладу термінів». Виконання 

письмових перекладів текстів наукового стилю 

36  

4 Письмовий переклад текстів із англомовних газет і 

журналів на актуальну тематику. Укладання словника 

клішованих газетних висловів. 

38  

5 Виконання перекладів з англійської на українську і з 

української на англійську виступів та заяв офіційних 

осіб. 

38  

 Усього 180  

 

7. Методи навчання 

1. Словесні методи: подання теоретичного матеріалу через пояснення 

викладача. 

2. Наочні методи: демонстрація виконаних професійних перекладів, 

навчання на досвіді практикуючих перекладачів.  

3. Практичні методи: завдання для письмового перекладу, управління 

навчальною діяльністю: коментування, аналіз помилок, оцінка (або самооцінка) 

дій учасників.  

4. Тренінгові технології: відпрацювання певних алгоритмів вирішення 

типових практичних завдань письмового перекладу з використанням 

інформаційних технологій.  

5. Реалізація контролю за успішністю студентів.  

6. Організація самостійного пошуку студентів 
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8. Методи контролю 

 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усний залік.  

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, поточний контроль 

письмових перекладів текстових форм.  

3. Метод самоконтролю. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Активність на практичних заняттях 10 

Поточні переклади 50 

Модульний контроль 20 

Самостійна робота  20 

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 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для перекладу та 

перекладознавчого аналізу. 

2. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Практика 

перекладу з англійської мови» 
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3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з англійської мови» 

  

13. 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  

1. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. 

Вінниця : Нова книга, 2003. 160 с  

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

Букрек, 2014. 56 с  

3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. К.: Юніверс, 2003. 

280 с.  
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4. Мірам Г.Е. Основи перекладу: Курс лекцій з теорії та практики перекладу для 

факультетів та інститутів міжнародних відносин. К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. 

240с.  

5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): 
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14. 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 

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

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

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

3. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ

3IzZw/edit?pli=1# 
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