
АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практичний курс перекладу з англійської мови» 
 

1. Галузь знань: 035 Філологія 

2. Спеціальність: 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно) перша - 

англійська 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Філологія (Германські мови і літератури 

(переклад включно англійська та німецька мови)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Практичний курс перекладу з англійської мови 
6. Викладач: Стасюк Богдан Вікторович — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

7. Статус дисципліни: нормативна 

8. Курс, семестр: 2-й рік навчання, 4 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3. Модулів — 2. Всього 90 академічних годин; лекції – 6 годин, 

практичних занять 28 годин, самостійної роботи 56 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

Мета викладання дисципліни: формування письмових перекладацьких умінь 

студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті; 

формування лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів; 

формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв’язку з іншими видами 

компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до оволодіння як самою мовою, 

так і культурою англомовного світу (в її писемному прояві); розвиток здатності студентів до 

самооцінки і самовдосконалення, що допоможе їм успішно здобути вищу освіту і стане 

передумовою їх подальшого професійного росту; формування професійної компетенції 

студентів шляхом ознайомлення їх із різними методами, способами і прийомами перекладу 

письмових англомовних текстів та залучення студентів до виконання професійно 

орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування, необхідних для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами. 
Основне завдання: навчити студентів вільно здійснювати письмовий переклад з англійської 

мови українською у професійних, наукових та інших цілях; володіти всіма способами 

письмового перекладу певних лексико-семантичних груп, граматичних конструкцій і текстів 

у цілому на відповідному рівні; розуміти різноманітні тексти середнього та великого обсягу і 

розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; обґрунтовувати обрані засоби, 

методи та прийоми перекладу у тих чи інших випадках; знати фонетичні, морфологічні, 

лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу, прийнятні в тих чи інших 

ситуаціях; використовувати соціокультурні знання для здійснення еквівалентного та 

адекватного перекладів; застосовувати культурологічну інформацію у професійній 

діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний 

досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід 

оволодіння іншомовним мовленням; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом 

використання автентичних англомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну 

мотивацію у здійсненні письмових перекладів з англійської мови українською; 

усвідомлювати роль перекладача у суспільному житті.. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. Увести майбутнього перекладача в русло загальнотеоретичних понять і вимог, що 

необхідні як підґрунтя в підготовці власне перекладачів і тлумачів. 

2. Привчити студентів ставитися з усією відповідальністю до необхідності ґрунтовної і 

всебічної підготовки до свого надзвичайно важливого фаху в економічному житті України. 

3. Спрямувати студентів на свідоме вивчення і засвоєння програмного матеріалу й на 

глибоке усвідомлення ролі фаху перекладача/тлумача. 



4. Привчити студентів ставитися до вивчення всіх аспектів мови як до обов’язкової і 

необхідної праці без чого взагалі неможлива підготовка кваліфікованого перекладача. 

5. Увести студента — майбутнього перекладача — в коло питань і проблем, що 

ставляться перед людьми цього надзвичайно важливого для розвиненого суспільства фаху.  

6. Озброїти студентів знаннями про типи і види перекладу, про засоби досягнення 

повного відтворення змісту мовлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки. 

7. Привчити студентів до перекладацької термінології, її значення і сфер вживання. 

8. Показати на конкретних прикладах важливість праці над перекладом перекладача 

при вирішенні різних економічних і політичних / державних справ. 

9. Дати студентам підґрунтя для успішного сприйняття і розуміння інших теоретичних 

курсів, а також для поглиблення власної фахової компетенції у її практичному застосуванні.  

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу циклу 

нормативних дисциплін «Практичний курс перекладу з англійської мови» студенти повинні: 

 знати всі способи письмового перекладу означених лексико-семантичних груп, 

граматичних конструкцій і текстів у цілому на відповідному рівні; 

 знати перекладознавчі характеристики різноманітних текстів середнього та великого 

обсягу, необхідні для розкриття імпліцитної інформації, що міститься в них; 

 знати шляхи обґрунтування обраних засобів, методів та прийомів перекладу у тих чи 

інших випадках; 

 знати фонетичні, морфологічні, лексичні, граматичні та синтаксичні особливості 

перекладу, прийнятні в тих чи інших ситуаціях; 

 знати мати соціокультурні знання для здійснення еквівалентного та адекватного 

перекладів; 

 знати шляхи одержання культурологічної інформації в професійній діяльності; 

 знати, як реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 

 знати, як використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням; 

засоби вдосконалення мовленнєвої підготовки шляхом використання автентичних 

англомовних матеріалів; 

 знати, як демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у здійсненні письмових 

перекладів з англійської мови українською; роль перекладача у суспільному житті; 

 уміти здійснювати переклад середніх і великих за обсягом письмових текстів 

різноманітної тематики з англійської мови українською, застосовуючи граматично та 

стилістично зумовлені трансформації як з об’єктивних, так і суб’єктивних причин, причому 

вміти пояснювати останні; 

 студент повинен володіти правилами передачі власних назв, враховуючи їх 

походження, структурно-семантичні особливості, сферу застосування і особливості 

функціонування; 

 студент повинен вміти вирізняти основні лексико-семантичні групи у складі 

письмових текстів і застосовувати для їх перекладу відповідні правила, відбираючи 

необхідні і найбільш прийнятні у тому чи іншому випадках способи перекладу, 

обґрунтовуючи доцільність їх вибору і застосування у порівнянні з іншими; 

 студент повинен уміти розв’язувати проблему передачі основних граматичних явищ, 

приманних англійській мові, у перекладі українською, зокрема тих, які типологічно 

асиметричні українській мові (напр., артикль, Participle [дієприкметник / дієприслівник], 

герундій), модальні дієслова; 

 студент повинен уміти здійснювати базовий попередній аналіз тексту, призначеного 

для перекладу, враховуючи його лексико-семантичний, стилістичний і структурний 

характер; 



 студент повинен володіти всіма теоретичними знаннями, передбаченими програмою 

підготовки із даної дисципліни, уміти їх представляти англійською та українською мовами, 

користуючись відповідним термінологічним апаратом, відповідати на питання з даної 

тематики і вміти обґрунтовувати свою відповідь, дискутувати на предмет теоретичного 

осмислення практичних аспектів перекладу і відстоювати у дискусіях свою думку, 

посилаючись на об’єктивні дані перекладознавчої науки та власний навчально-практичний 

досвід. 
Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і двох розділів: (1) «Лексичні 

проблеми перекладу»; (2) «Граматичні проблеми перекладу». 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Практичний курс перекладу з англійської мови» 

здійснюють за допомогою контрольних опитувань, написання модульних контрольних робіт, 

контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань для самостійної 

роботи, а також за результатами практичного виконання і захисту реферату на визначену тему. 

Поточний контроль здійснюють на кожному практичному занятті відповідно до конкретних 

цілей, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент 

опрацьовує самостійно, і вони не входять до структури практичного заняття. Застосовуємо 

об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Застосовуємо такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: проведення колоквіумів, 

розв’язування ситуаційних перекладознавчих задач, проведення індивідуальних досліджень, 

контроль практичних навичок. 

Оцінку за модуль визначаємо як суму оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яку виставляємо при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу (тем), вироблення навичок проведення практичного аналізу навчального матеріалу, 

уміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, здатність осмислювати зміст відповідної 

частини дисципліни, уміння публічно чи письмово викласти певний матеріал. 

Підсумковий контроль. Із дисципліни «Практичний курс перекладу з англійської мови» у 

4 семестрі бакалаврського рівня навчання передбачено таку форму семестрового контролю 

як екзамен, який проводимо згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховуємо як суму балів за результатами поточного 

контролю та самостійної роботи (60 балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляємо 

за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання для студентів денної форми 

навчання. Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з 

цієї дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 

60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»), за шкалою ЄКТС — підсумки 

семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку 

студента. Заповнена та оформлена відомість обліку успішності у деканат повертає особисто 

викладач у визначений термін. У разі отримання менше 60 балів (FX, F у ЄКТС) за 

результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академічної заборгованості. 

12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: Пр —контроль виконання практичних завдань; СРТ — опанування та захист 

самостійно вивченого теоретичного матеріалу; ДЗ — виконання індивідуальних і групових 

домашніх завдань, ПЗ — підготовка до занять та опанування практичних навичок; МКР — 

модульна контрольна робота. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення нормативного курсу 

«Практичний курс перекладу з англійської мови» включає в себе: конспект і / або 

розширений план лекцій з курсу «Практичний курс перекладу з англійської мови»; тематичні 



плани лекцій, семінарів, самостійної роботи студентів; завдання для самостійної роботи; 

питання, завдання для поточного та підсумкового контролю знань, умінь і навичок студентів. 

 


