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ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЗМІСТ НМК 

1. Титульна сторінка; 

2. Зміст НМК; 

3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

4. Навчальна програма дисципліни; 

5. Робоча програма дисципліни; 

6. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

7. Технічні засоби навчання (електронні підручники); 

8. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять; 

9. Комплекс завдань для контрольних робіт (КР); 

10. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни; 

11. Питання до заліку; екзаменаційні білети; 

12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 



ВИТЯГ З ОПП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс 

перекладу з основної іноземної мови» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад 

включно)), освітньої програми Філологія: переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та засоби 

перекладу лексичних одиниць та граматичних категорій англійської мовної 

системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» вивчається 

одночасно та на базі таких дисциплін, як «Практична граматика основної 

іноземної мови», «Практичний курс основної іноземної мови», «Послідовний 

переклад та техніки нотування», «Порівняльна граматика основної іноземної 

та української мов», «Порівняльна лексикологія основної іноземної та 

української мов» та інших дисциплін. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу 

з основної іноземної мови» формулюється, виходячи із загальної мети всіх 

років навчання та полягає в ознайомленні студентів із найважливішими 

загальнотеоретичними, лінгвістичними та методичними аспектами перекладу 

з англійської мови на українську, а також у формуванні навичок адекватно 

відтворювати значення різних змістових єдностей мови оригіналу мовою 

перекладу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати майбутнім перекладачам-філологам, бакалаврам необхідні 

для їх роботи теоретичні та практичні знання та навички у галузі сучасних 

методик аналізу дискурсу та письмового тексту з метою виявлення у тексті 

семантичного ядра (змістового центру), ключових слів, лексико-семантичних 

зв’язків між словами, що забезпечують когезію (зв’язність) тексту; 

2) ознайомити студентів з методами швидкого реферування тексту; 



3) ознайомити студентів з основами стилістичного (жанрового), 

комунікативно-прагматичного та гендерного аналізу тексту; 

4) висвітлити принципи практичного застосування основних 

лексико-семантичних та граматичних трансформацій, які здійснюються у 

практиці перекладу. 

ВИТЯГ З ОКХ 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 

колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими); 2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства); 3) компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій (раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням 

інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні)). 
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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс 

перекладу з основної іноземної мови / Практика перекладу з основної мови» 

складена к.п.н., доц. Волченко О.М., викладачами кафедри перекладу 

Нікішиною В.В., Усаченко І.В., Васіною І.В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад 

включно)), освітньої програми Філологія: переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та засоби 

перекладу лексичних одиниць та граматичних категорій англійської мовної 

системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови / Практика 

перекладу з основної мови» вивчається одночасно та на базі таких дисциплін, 

як «Практична граматика основної іноземної мови», «Практичний курс 

основної іноземної мови / Практика усного та писемного мовлення», 

«Послідовний переклад та техніки нотування», «Порівняльна граматика 

основної іноземної та української мов», «Порівняльна лексикологія основної 

іноземної та української мов» та інших дисциплін. 

Програма базується на таких принципах: 

― релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів; 

― активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший 

освітній і професійний розвиток; 

― розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для 

реалізації особистості; 

― професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 



― інтегративність: усі компоненти програми взаємопов’язані та 

взаємозумовлені. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Практичний курс 

перекладу з основної іноземної мови / Практика перекладу з основної мови» 

формулюється, виходячи із загальної мети всіх років навчання та полягає в 

ознайомленні студентів із найважливішими загальнотеоретичними, 

лінгвістичними та методичними аспектами перекладу з англійської мови на 

українську, а також у формуванні навичок адекватно відтворювати значення 

різних змістових єдностей мови оригіналу мовою перекладу. 

Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню 

лінгвістичної природи певних типів мовних одиниць, встановленню їх 

семантичного навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх 

адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати майбутнім перекладачам-філологам, бакалаврам необхідні 

для їх роботи теоретичні та практичні знання та навички у галузі сучасних 

методик аналізу дискурсу та письмового тексту з метою виявлення у тексті 

семантичного ядра (змістового центру), ключових слів, лексико-семантичних 

зв’язків між словами, що забезпечують когезію (зв’язність) тексту; 

2) ознайомити студентів з методами швидкого реферування тексту; 

3) ознайомити студентів з основами стилістичного (жанрового), 

комунікативно-прагматичного та гендерного аналізу тексту; 

4) висвітлити принципи практичного застосування основних 

лексико-семантичних та граматичних трансформацій, які здійснюються у 

практиці перекладу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 



колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими); 2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства); 3) компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій (раціонально використовувати комп’ютер і 

комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням 

інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 

4) перекладацька (знання загальних  принципів перекладу, навички та уміння 

його здійснення); 5) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні)). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 990 годин / 33 кредити 

ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1 

Застосування словників у процесі перекладу. Види лексичних 

відповідностей. Роль контексту під час перекладу. Багатозначні слова 

Кредит 2 

Особливості перекладу власних імен, назв установ та організацій. 

Особливості перекладу географічних назв 

Кредит 3 



Переклад інтернаціональної лексики. Хибні еквіваленти у перекладі 

інтернаціональної лексики 

Кредит 4 

Способи та особливості перекладу національної лексики 

Кредит 5 

Способи перекладу неологізмів. Взаємовплив англійської та 

американської лексики 

Кредит 6 

Переклад звертання, звуконаслідування та вигуку. Способи передачі 

фразеологізмів 

Кредит 7 

Способи перекладу прикметників 

Кредит 8 

Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

Кредит 9 

Переклад абревіатур та інших скорочень 

Кредит 10 

Способи передачі неозначеного та означеного артиклів 

Кредит 11 

Граматичні омоніми it, one, that та способи їх передачі 

Кредит 12 

Службові слова та способи їх відтворення 

Кредит 13 

Способи відтворення дієслова в пасивному стані 

Кредит 14 

Способи передачі модальних дієслів 

Кредит 15 

Функції та способи перекладу дієслів to do, to be, to have 

Кредит 16 



Переклад умовного способу дієслова. Вживання Conditional Mood, 

Subjunctive II, Subjunctive I & Suppositional Mood, їх форми та значення. 

Відтворення умовного способу англійського дієслова засобами української 

мови 

Кредит 17 

Переклад еліптичних конструкцій. Переклад емфатичних конструкцій 

Кредит 18 

Переклад інфінітиву та конструкцій з ним. Переклад дієприкметника та 

конструкцій з ним. Переклад герундія та конструкцій з ним 

Кредит 19 

Переклад каузативних конструкцій. Переклад конструкцій з 

порівняльними формами. Засоби відображення заперечення під час 

перекладу 

Кредит 20 

Переклад простих речень. Переклад складносурядних речень. Переклад 

складнопідрядних речень. Перекладацький аналіз простих і складних речень 

Кредит 21 

Співвідношення структури речення в оригіналі та в перекладі. Зміна 

структури речення. Зміна порядку слів. Членування та об’єднання речень 

Кредит 22 

Стилістичні проблеми перекладу. Переклад лексичних стилістичних 

засобів 

Кредит 23 

Стилістичні проблеми перекладу. Переклад синтаксичних стилістичних 

засобів 

Кредит 24 

Основні поняття аналізу тексту: текст та дискурс. Лексичні та 

семантичні засоби когезії у тексті 

Кредит 25 



Ідентифікація повторень та створення мережі вузлів лексико-

семантичного зв’язку у тексті 

Кредит 26 

Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: тексти 

офіційних та ділових документів 

Кредит 27 

Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: наукові 

та технічні тексти 

Кредит 28 

Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: тексти 

публіцистичного стилю 

Кредит 29 

Стилістичний аналіз художніх текстів у процесі перекладу 

Кредит 30 

Аналіз, спрямований на ідентифікацію статевих показників «жіночої» 

або «чоловічої» мови в тексті. Прагматичний аналіз текстів у процесі 

перекладу 

Кредит 31 

Перекладацькі трансформації. Поняття перекладацьких трансформацій. 

Граматичні перекладацькі трансформації 

Кредит 32 

Лексичні та семантичні перекладацькі трансформації 

Кредит 33 

Аналіз перекладацьких трансформацій в перекладах текстів різних 

функціональних стилів 

3. Рекомендована література 

ІІ курс: 

1. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое 

знание, 2003. – 287 с. 



2. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во 

«Союз», 2002. 

4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с. 

5. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. Шпака. – 

К.: Знання, 2005. 

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2002. 

7. Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 с. 

ІІІ курс: 

1. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое 

знание, 2003. – 287 с. 

2. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во 

«Союз», 2002. 

4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с. 

5. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. Шпака. – 

К.: Знання, 2005. 

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2002. 

7. Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 с. 

8. Читалина Н.А. Учитесь переводить (Лексические проблемы перевода). – 

М.: Международные отношения, 1975. 

IV курс: 

1. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська 

мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів 

факультету перекладачів. – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. 



2. Петренко Н.М. Interpret by Interpreting: Тренінг з усного перекладу: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 260 с. 

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика 

декодирования). – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с. 

4. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 

1992. – 192 с. 

5. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: 

НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: 

Наука, 1981. – 139 с. 

7. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном 

праве. – К.: Наук. Думка, 1981. – 134 с. 

8. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному 

переводу. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 448 с. 

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

технічної літератури на українську мову. Частина 1 та 2. – К.: Політична 

думка, 1997, 1999. – 301 с. 

10. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с. 

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

Вінниця: Нова Книга, 2003. – 448 с. 

12. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. – М.: Просвещение, 

1987. 

13. Максимов С.Е. Глобализация и отраслевая дифференциация – «вызовы» 

переводчикам научно-технического и общественно-политического 

дискурса // Университетское переводоведение. – Вып. 3: Материалы III 

Международной научной конференции по переводоведению 

«Фёдоровские чтения» (26-28 октября 2001 г.). – СПб.: Филологический 

факультет СпбГУ. – С. 301-307. 



14. Максимов С.Е. Прагматические и структурно-семантические 

особенности текста международного договора (На материале 

английского языка): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 1984. – 198 с. 

15. Максимов С.Е. Прагматика текста международного договора (на 

материале английского языка) // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: КГПИИЯ, 1983. – С. 125-131. 

16. Максімов С.Є. Сучасні лексичні галузеві новоутворення як проблема 

перекладу // Вісник Київського міжнародного ун-ту. Серія: Іноземна 

філологія. – Вип. 1. – К.: Правові джерела, 2002. – С. 67-71. 

17. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: 

Просвещение, 1980. – 271 с. 

18. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высшая школа, 

1980. – 199 с. 

19. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода. – М.: Р.Валент, 2004. – 240 с. 

20. Степанов Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. – М.: Наука, 1985. – 

335 с. 

21. Фёдоров Ф.В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы). – СПб.: Филологический факультет СпбГУ; – М.: ООО 

Издательский дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с. 

22. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М.: Высшая школа, 1987. – 

256 с. 

23. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, 

фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / уклад. Єрмоленко С.Я. 

та ін. – К.: Довіра, 1998. – 783 с. 

24. Baker Mona. In other words. A coursebook on translation. – London, N.Y.: 

Routledge, 1992. – 304 p. 

25. Coats J. Women, men and language. – London: Longman, 1986. 

26. Halliday M.A.K. and Hasan R. Cohesion in English. – London: Longman, 

1986. 



27. Hoey M. Patterns of Lexis in Text. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. – 276 p. 

28. Sinclair J. Fictional worlds // Talking about text. – Birmingham: English 

Language Research, DAM № 13. – P. 43-60. 

29. Thorne Tony. Dictionary of modern slang. – М.: Вече, Персей, 1996. – 592 с. 

30. Toolan M.J. Narrative. A critical linguistic introduction. – London, N.Y.: 

Routledge, 1991. – 282 p. 

31. Wardhaugh R. An introduction to sociolinguistics. – Oxford, etc.: Blackwell, 

1992. 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання 

Контроль вважається невід’ємним складником Програми і базується на 

таких принципах: 

― валідне і надійне оцінювання рівня успішності студентів у 

відповідності до цілей, завдань та змісту Програми; 

― комунікативна спрямованість контролю, що дозволяє визначити рівень 

сформованості навичок та вмінь мовлення; 

― поточність і підсумковість контролю у процесі навчання; 

― зв’язність та зростаюча складність завдань для контрольних робіт; 

― корекція та подальший розвиток системи контролю. 

Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Цілі та 

зміст цих видів контролю повинні відповідати цілям та змісту навчання. 

Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання 

студентами контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і 

повинен бути зручним і практичним. За цих умов результати контролю 

виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. 

Усі види навчальної роботи з практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови / практики перекладу з основної мови підпорядковані 

Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою контрольної роботи (КР). 



Поточний контроль реалізується під час усних відповідей на 

практичних заняттях, виконання студентами поточних тестів, практичних 

завдань тощо. 

Наприкінці семестру / курсу підсумковий контроль проводиться у 

формі заліку / іспиту. Усний залік проводиться з оцінюванням відповіді 

студента на підставі власного враження екзаменатора. Іспит проводиться у 

формі комп’ютерних тестів множинного вибору та виконується студентами в 

освітньому просторі університету. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є 

систематичність і послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, індивідуальний підхід до студентів, 

колективний характер виховання і навчання, зв’язок між цілями та 

результатами навчання. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного 

процесу має найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких 

відносяться бальні оцінки, рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані 

зручні в обробці і дозволяють визначити кореляцію між застосуванням тих чи 

інших форм та методів навчання і рівнем успішності студентів. Але 

досягнення кінцевих цілей вищої освіти потребує розробки більш 

диференційованих критеріїв якості знань, оволодіння вміннями та навичками. 

Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на кожному 

навчальному занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, 

а в деяких випадках і швидкістю відтворення у пам’яті знань. 

Основними засобами діагностики навчальних досягнень студентів з 

практичного курсу перекладу з основної іноземної мови є: 

– усні відповіді (виконання різноманітних перекладацьких вправ); 

– контрольні роботи; 

– тестування. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 15 

(I сем. – 6; ІІ сем. – 9) 

Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Спеціальність: 

035 Філологія 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 450 

(I сем. – 180 ; ІІ сем. – 270) 

Спеціалізація: 

035.04 Філологія 

(Германські мови та 

література (переклад 

включно)) 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

ІІІ-ІV -й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

I сем. – 5; ІІ сем. – 7; 

самостійної роботи студента – 

I сем. – 5; ІІ сем. – 8 

Освітня програма: 

Філологія: переклад 

Практичні 

216 год. 

Самостійна робота 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

234 год.  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання – 48% / 52% 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Даний практичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з 

іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, основ 

теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії  

перекладу та практики мовлення. Належна увага в практичному курсі 

перекладу приділяється обґрунтуванню лінгвістичної природи деяких типів 

мовних одиниць, встановленню їх семантичного навантаження, а залежно від 

цього і визначенню способів їх адекватного перекладу на рівні слова, 

словосполучення, речення чи тексту. 

Мета даного курсу полягає у забезпеченні студентів системою 

загальнотеоретичних знань та практичних умінь із сучасної лінгвістичної 

теорії перекладу. 

Основні завдання даного курсу: ознайомити студентів з 

найважливішими загальнотеоретичними, лінгвістичними та методичними 

аспектами перекладу з англійської мови на українську, а також навчити їх 

адекватно відтворювати значення різних змістових єдностей мови 

першотвору мовою перекладу 

Навчання на ІІ курсі передбачає оволодіння студентами основами 

перекладу лексичних явищ. У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен знати способи перекладу багатозначних слів; власних імен, у тому 

числі географічних назв, назв установ та організацій; національної та 

інтернаціональної лексики; фразеологізмів; препозитивних атрибутивних 

сполучень; абревіатур та інших скорочень; неозначеного та означеного 

артиклів; пасивного стану дієслова; граматичних омонімів; модальних дієслів 

та службових частин мови. 

Студенти повинні вміти використовувати знання у професійній 

діяльності, а також в іншомовній комунікації; застосовувати на практиці під 

час усного та письмового перекладу знання способів відтворення вивчених 

лексичних одиниць. Курс розраховано на інтенсивне вивчення, закріплення 

та практичне застосування даного матеріалу. 

У результаті вивчення даного курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) загальнокультурна (аналізувати й 

оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової 

науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 

сучасного українського та світового суспільства); 2) компетентності з 

інформаційних і комунікаційних технологій (раціонально використовувати 

комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 

поданням та передаванням); 3) здатність навчатися упродовж життя як база 

професійного та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 



мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) перекладацька (знання загальних принципів перекладу, 

навички та уміння його здійснення). 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л. пр. лаб. інд. с/р 

Кредит 1. Особливості перекладу багатозначних слів 

Застосування словників у процесі перекладу. 

Види лексичних відповідностей. Роль контексту 

під час перекладу. Багатозначні слова 

30  14   16 

Кредит 2. Особливості перекладу власних назв 

Особливості перекладу власних імен, назв 

установ та організацій. Особливості перекладу 

географічних назв 

30  16   14 

Кредит 3. Особливості перекладу інтернаціоналізмів та 

псевдоінтернаціоналізмів 

Переклад інтернаціональної лексики. Хибні 

еквіваленти у перекладі інтернаціональної 

лексики 

30  16   14 

Кредит 4. Переклад національної лексики 

Способи та особливості перекладу національної 

лексики 
30  14   16 

Кредит 5. Переклад неологізмів 

Способи перекладу неологізмів. Взаємовплив 

англійської та американської лексики 
30  14   16 

Кредит 6. Особливості перекладу фразеологічних одиниць 

Переклад звертання, звуконаслідування та 

вигуку. Способи передачі фразеологізмів 
30  16   14 

Кредит 7. Особливості перекладу прикметників 

Способи перекладу прикметників 30  14   16 

Кредит 8. Особливості перекладу препозитивних атрибутивних словосполучень 

Переклад препозитивних атрибутивних 

словосполучень 
30  14   16 

Кредит 9. Особливості перекладу скорочень 

Переклад абревіатур та інших скорочень 30  14   16 

Кредит 10. Переклад артиклів 

Способи передачі неозначеного та означеного 

артиклів 
30  14   16 

Кредит 11. Відтворення граматичних омонімів it, one, that 



Граматичні омоніми it, one, that та засоби їх 

відтворення 
30  14   16 

Кредит 12. Переклад службових слів 

Службові слова та способи їх відтворення 30  14   16 

Кредит 13. Переклад дієслів у пасивному стані 

Способи відтворення дієслова в пасивному стані 30  14   16 

Кредит 14. Переклад модальних дієслів 

Способи передачі модальних дієслів 30  14   16 

Кредит 15. Переклад дієслів to do, to be, to have 

Функції та способи перекладу дієслів to do, to be, 

to have 
30  14   16 

Усього годин: 450  216   234 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості перекладу багатозначних слів  

1. Застосування словників у процесі перекладу 2 

2.-3. Види лексичних відповідностей 4 

4.-5. Роль контексту під час перекладу 4 

6.-7. Багатозначні слова 4 

 Кредит 2. Особливості перекладу власних назв  

8.-9. Особливості перекладу власних імен 4 

10.-

11. 
Особливості перекладу назв установ та організацій 4 

12.-

14. 
Особливості перекладу географічних назв 6 

15. Особливості перекладу власних назв. КР № 1 2 

 
Кредит 3. Особливості перекладу інтернаціоналізмів та 

псевдоінтернаціоналізмів 
 

16. Інтернаціональна лексика 2 

17.-

19. 
Переклад інтернаціональної лексики 6 

20. Хибні еквіваленти інтернаціональної лексики 2 

21.-

23. 
Переклад псевдоінтернаціоналізмів 6 

 Кредит 4. Переклад національної лексики  

24. Мовні реалії 2 

25. Реалія і термін 2 

26.-

27. 
Способи перекладу національної лексики 4 



28.-

29. 
Особливості перекладу національної лексики 4 

30. Переклад національної лексики. КР № 2 2 

 Кредит 5. Переклад неологізмів  

31. Неологізми 2 

32. Способи перекладу неологізмів 2 

33.-

34. 
Особливості перекладу неологізмів 4 

35.-

36. 
Взаємовплив англійської та американської лексики 4 

37. Переклад неологізмів. КР № 3 2 

 Кредит 6. Особливості перекладу фразеологічних одиниць  

38.-

39. 
Переклад звертання, звуконаслідування та вигуку 4 

40.-

41. 
Способи відтворення фразеологізмів 4 

42.-

44. 
Особливості перекладу фразеологізмів 6 

45. Переклад фразеологічних одиниць. КР № 4 2 

 Кредит 7. Особливості перекладу прикметників  

46.-

47. 
Способи перекладу прикметників 4 

48.-

49. 
Особливості перекладу прикметників 4 

50.-

52. 
Переклад прикметникових словосполучень 6 

 
Кредит 8. Особливості перекладу препозитивних 

атрибутивних словосполучень 
 

53. Види атрибутивних сполучень 2 

54. 
Атрибутивний іменник як компонент препозитивних 

атрибутивних словосполучень в англійській мові 
2 

55. 
Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

(двочленних) 
2 

56. 
Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

(багатокомпонентних) 
2 

57. 
Переклад атрибутивних словосполучень з внутрішньою 

предикацією 
2 

58. 
Основні прийоми перекладу препозитивних атрибутивних 

словосполучень 
2 

59. Атрибутивні сполучення та їх переклад. КР № 5 2 

 Кредит 9. Особливості перекладу скорочень  

60. Види скорочень 2 



61.-

63. 
Переклад скорочень 6 

64.-

66. 
Особливості перекладу абревіатур 6 

 Кредит 10. Переклад артиклів  

67. Способи передачі неозначеного артикля 2 

68.-

69. 
Особливості передачі неозначеного артикля 4 

70. Способи передачі означеного артикля 2 

71.-

72. 
Особливості передачі означеного артикля 4 

73. Переклад скорочень та артиклів. КР № 6 2 

 Кредит 11. Відтворення граматичних омонімів it, one, that  

74.-

75. 
Граматичні омоніми it, one, that та способи їх передачі 4 

76.-

77. 

Особливості передачі українською мовою граматичних омонімів 

it, one, that 
4 

78.-

80. 
Способи відтворення граматичних омонімів українською мовою 6 

 Кредит 12. Переклад службових слів  

81.-

83. 
Службові слова та способи їх відтворення 6 

84.-

86. 
Службові слова та особливості їх відтворення 6 

87. 
Переклад граматичних омонімів it, one, that та службових слів. 

КР № 7 
2 

 Кредит 13. Переклад дієслів у пасивному стані  

88. Трансформація граматичної категорії стану при перекладі 2 

89. Особливості перекладу пасивного стану дієслова 2 

90.-

91. 
Способи відтворення дієслова в пасивному стані 4 

92.-

93. 
Проблеми передачі значень англійських пасивних конструкцій 4 

94. Переклад дієслів у пасивному стані. КР № 8 2 

 Кредит 14. Переклад модальних дієслів  

95. Способи передачі модального дієслова can 2 

96. Способи передачі модального дієслова may 2 

97. Способи передачі модального дієслова must 2 

98. Способи перекладу модальних дієслів shall, will 2 

99. Способи перекладу модальних дієслів should, would 2 

100. Способи перекладу модальних дієслів dare, need, ought to 2 



101. Переклад модальних дієслів. КР № 9 2 

 Кредит 15. Переклад дієслів to do, to be, to have  

102.-

103. 
Функції та способи перекладу дієслова to do 4 

104.-

105. 
Функції та способи перекладу дієслова to be 4 

106.-

107. 
Функції та способи перекладу дієслова to have 4 

108. Переклад дієслів to do, to be, to have. КР № 10 2 

Разом: 216 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості перекладу багатозначних слів  

1. 

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. 

Теорія та практика перекладу: Навчальний посібник. – Харків: 

ІСМВ «ХК», 1998. Впр.4, с. 11-20 

Слепович В.С. Курс перевода. С. 12-14 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 9-16 

16 

 

Кредит 2. Особливості перекладу власних назв 

Кредит 3. Особливості перекладу інтернаціоналізмів та 

псевдоінтернаціоналізмів 

 

2. 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.1, с. 43; впр.2, 

с. 43-44; впр.8 с. 45-46; впр.10, с. 46; впр.5, 6, 7, с. 60-61 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 198; впр.1, с. 200; С. 134-138 

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. 

Теорія та практика перекладу: Навчальний посібник. – Харків: 

ІСМВ «ХК», 1998. Впр.2; с. 56-57; впр.2, с. 43-44 

28 

 
Кредит 4. Переклад національної лексики 

Кредит 5. Переклад неологізмів 
 

3. 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.2, с. 79-80; впр.3, 

4, с. 80-81 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 195-196 

Слепович В.С. Курс перевода. Впр.1, с. 29, с. 21-29 

32 

 Кредит 6. Особливості перекладу фразеологічних одиниць  

4. 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 187-188; впр.2, 3, с. 208-209; впр.1, 

с. 210-211 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.3, 4, с. 99 

14 



 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.2, 3, 4, с. 218-221 
 

 Кредит 7. Особливості перекладу прикметників  

5. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр. 1, 2, 3, с. 152-155 
16 

 
Кредит 8. Особливості перекладу препозитивних 

атрибутивних словосполучень 
 

6. 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.5, 6, 7, 8, с. 136-

140; впр.3, 4, с. 135-136 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.2, 3, с. 150-155 

16 

 Кредит 9. Особливості перекладу скорочень  

7. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, 3, с. 208-209 
16 

 Кредит 10. Переклад артиклів  

8. 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр. 1, 2, 3, 4, 5. 6, с. 

221-225 

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. 

Шпака В.К. Стор. 15-23 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 89, впр. 1, с. 91-92, впр. 1 

16 

 Кредит 11. Відтворення граматичних омонімів it, one, that  

9. 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.1, 2, 3, с. 114-

115; впр.6, с. 116-117 

Слепович В.С. Курс перевода. С. 88-91 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 92-98; впр.1, с. 98-99 

16 

 Кредит 12. Переклад службових слів  

10. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, с. 132-134 
16 

 Кредит 13. Переклад дієслів у пасивному стані  

11. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 72-78; впр.2, 3, с. 77-78 
16 

 Кредит 14. Переклад модальних дієслів  

12. 

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. С. 79-88. 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. –287 с. С. 47-64, впр. 1, 2 с. 50-52; впр.1, с. 53-

54; впр.2, 3, 4, с. 54; впр.1, 2, с. 56-57 

16 

 Кредит 15. Переклад дієслів to do, to be, to have  

13. 
Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. 

Шпака В.К. Стор. 89-98 
16 

Разом: 234 



6. Методи навчання 

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. 

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання 

іноземних мов є комунікативний метод. У процесі навчання за 

комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції – 

здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони 

навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та 

завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, 

вибором та реакцією (information gap, choice, feedback). 

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є 

використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 

використовуються носіями мови. 

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, 

сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної 

мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та 

пізнавальні цілі. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого 

до окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered lessons), 

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 

соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, 

інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для 

кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу 

ефективність таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в 

команді. 

Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 

– внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

– мозковий штурм (brain storm); 

– читання зигзагом (jigsaw reading); 

– обмін думками (think-pair-share); 

– парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші. 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, 

письмові заліки тощо). 



3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). 

5. Самоконтроль і самооцінка. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з «Практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови» підпорядковані Європейській кредитній трансферно-

накопичувальній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів. Контроль здійснюється за допомогою контрольної роботи (КР) з 

урахуванням різних видів помилок. Загальна сума балів за одну контрольну 

роботу становить 40 у І семестрі та 24 у ІІ семестрі. Сума балів за один 

кредит становить 100 (у І семестрі: 40 б. КР + 60 б. інші види робіт; у ІІ 

семестрі: 24 б. КР + 36 б. інші види робіт + 40 б. підсумковий тест). 

І семестр: 

Поточне тестування та 

самостійна робота 
КР Сума 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

160 600 100 
48/52 

60 
28/32 

100 
48/52 

60 
28/32 

60 
28/32 

60 
28/32 

ІІ семестр: 

Поточне тестування та самостійна робота КР 
Підсумковий 

тест 
Сума 

К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15 

144 360 900 60 
28/32 

36 
17/19 

60 
28/32 

36 
17/19 

60 
28/32 

36 
17/19 

36 
17/19 

36 
17/19 

36 
17/19 

Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота на заняттях з практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови передбачає виконання практичних завдань: переклад слів, 

словосполучень, речень з певними лексико-граматичними явищами та 

опитування вивченого теоретичного матеріалу. За національною шкалою 

проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» (48-39 / 28-21 / 17-13) – студент виконує всі вправи, 

зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення лексичного або 

граматичного явища не викликає труднощів;  вичерпно і повністю засвоїв 

теоретичний матеріал відповідної теми та вільно ілюструє вивчені лексико-

граматичні явища практичними прикладами; 

«Добре» (38-27 / 20-13 / 12-8) – студент виконує всі вправи, зазначені 

робочою програмою, виконання вправ та пояснення лексичного або 

граматичного явища викликає невеликі труднощі; без суттєвих помилок 

перекладає речення; добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих 



труднощів ілюструє засвоєні лексико-граматичні явища практичними 

прикладами; 

«Задовільно» (26-15 / 12-5 / 7-4) – студент виконує лише частину вправ, 

що зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення лексичного 

або граматичного явища викликає значні труднощі; робить значну кількість 

помилок під час перекладу; має певні прогалини у теоретичних знаннях з 

відповідної теми та недостатньо ілюструє вивчені лексико-граматичні явища 

практичними прикладами; 

«Незадовільно» (14-0 / 4-0 / 3-0) – студент не виконує взагалі або 

виконує недостатню кількість вправ, не може пояснити лексико-граматичне 

явище, що вивчається; переклад речень не відповідає вимогам; не оволодів 

теоретичними знаннями з відповідної теми. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 52% навчального часу денної форми навчання з 

практичного курсу перекладу з основної іноземної мови відводиться на 

самостійну роботу студентів. Під час самостійної роботи студенти 

опрацьовують теоретичний та практичний матеріал, вивчений на практичних 

заняттях, та виконують додаткові завдання. Самостійна робота студентів 

перевіряється викладачем та оцінюється за наступною шкалою: 

«Відмінно» (52-42 / 32-22 / 19-14) – студент виконує всі вправи, 

відведені на самостійне виконання; виконання вправ не викликає труднощів, 

студент може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» (41-31 / 21-11 / 13-9) – студент виконує всі вправи, відведені на 

самостійне виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» (30-15 / 10-5 / 8-4) – студент виконує неповну кількість 

вправ, відведених на самостійне виконання; виконання вправ викликає значні 

труднощі, але в разі пояснення та корегування викладачем студент може 

виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» (14-0 / 4-0 / 3-0) – студент не володіє матеріалом, не 

може самостійно виконати вправи після того, як вони були пояснені 

викладачем, робить велику кількість грубих помилок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS 
Сума 

балів 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

А 90-100 5 (відмінно) 5/відмінно/зараховано 

В 80-89 
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задовільно/зараховано 

Е 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 2/незадов./не зараховано 



9. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс 

10. Рекомендована література 

Базова: 

1. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое 

знание, 2003. – 287 с. 

2. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. Шпака. – 

К.: Знання, 2005. 

Допоміжна: 

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во 

«Союз», 2002. 

5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с. 

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2002. 

7. Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 с. 

11. Інформаційні ресурси 

1. http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp 

2. http://www.multitran.ru 

3. http://www.merriam-webster.com 

4. http://ortlib.narod.ru/p1.htm религиозный глоссарий 

5. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

6. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

7. http://idioms.thefreedictionary.com/ compiled from the Cambridge 

International Dictionary of Idioms and the Cambridge Dictionary of American 

Idioms 

http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/


ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Ступінь адекватності реального результату цілям навчання як ідеальної 

моделі бажаного виступає показником ефективності навчання. Для оцінки 

ефективності тієї чи іншої форми навчально-виховного процесу 

застосовується діагностика – обстеження з метою визначення об’єктивно 

фіксованих кількісних і якісних змін особистості студента відносно 

початкового стану, що сталися внаслідок засвоєння ними у процесі 

пізнавальної і практичної діяльності накопиченого соціального досвіду 

(змісту освіти). 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є 

систематичність і послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, індивідуальний підхід до студентів, 

колективний характер виховання і навчання, зв’язок між цілями та 

результатами навчання. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного 

процесу має найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких 

відносяться бальні оцінки, рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані 

зручні в обробці і дозволяють визначити кореляцію між застосуванням тих чи 

інших форм та методів навчання і рівнем успішності студентів. Але 

досягнення кінцевих цілей вищої освіти потребує розробки більш 

диференційованих критеріїв якості знань, оволодіння вміннями та навичками. 

Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на кожному 

навчальному занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, 

а в деяких випадках і швидкістю відтворення у пам’яті знань. 

Основними засобами діагностики навчальних досягнень студентів з 

практичного курсу перекладу з основної іноземної мови є: 

– усні відповіді (виконання різноманітних перекладацьких вправ); 

– контрольні роботи; 

– тестування. 



ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

Матеріали даного розділу НМК (електронні підручники) додаються в 

окремих папках в електронному варіанті 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

І семестр 

Практичне заняття № 1, 2, 3 

Тема: Застосування словників у процесі перекладу 

Мета: Навчити студентів користуватися словниками під час перекладу; 

ознайомити з видами лексичних відповідностей та розбіжностей. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.9-12). 

 

Практичне заняття № 4, 5 

Тема: Види лексичних відповідностей 

Мета: Навчити студентів користуватися словниками під час перекладу; 

ознайомити з видами лексичних відповідностей та розбіжностей. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.13-16). 

 

Практичне заняття № 6, 7 

Тема: Роль контексту під час перекладу 

Мета: Навчити студентів користуватися словниками під час перекладу; 

ознайомити із поняттям «контекст» та його роллю під час перекладу. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (Впр.5, 6, 7, с.14-15). 

 

Практичне заняття № 8, 9 

Тема: Багатозначні слова. КР № 1 

Мета: Навчити студентів користуватися словниками під час перекладу; 

розвивати навички перекладу багатозначних слів; контроль перекладацьких 

навичок. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (Впр. 8, 9 с.16), КР № 1. 

 

Практичне заняття № 10, 11 

Тема: Особливості перекладу власних імен 

Мета: Ознайомити зі способами перекладу власних назв, формувати навички 

перекладу власних імен, назв установ та організацій. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 25-42; впр.1 (а, б) с.42). 

 

Практичне заняття № 12, 13 

Тема: Особливості перекладу назв установ та організацій 

Мета: Ознайомити зі способами перекладу власних назв, формувати навички 

перекладу власних імен, назв установ та організацій. 



Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 25-42; впр.3, 4, с. 44). 

 

Практичне заняття № 14, 15 

Тема: Особливості перекладу географічних назв 

Мета: Ознайомити зі способами перекладу географічних назв, формувати 

навички перекладу географічних назв, контроль навичок перекладу власних 

імен, назв установ та організацій. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (впр. 5, 7 с. 44-45). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С.198-200). 

Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 2002. 

(С.40-46, впр.1, 2, 3, 4, 5, с. 48-49). 

 

Практичне заняття № 16, 17 

Тема: Інтернаціональна лексика 

Мета: Навчити визначати інтернаціональні ЛО, контроль навичок перекладу 

географічних назв. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 47-58; впр.1, 2, с. 58-59). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С.198-200). 

 

Практичне заняття № 18, 19, 20 

Тема: Переклад інтернаціональної лексики 

Мета: Навчити визначати інтернаціональні ЛО, ознайомити зі способами 

перекладу інтернаціональної лексики. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 47-58; впр.3, 4, с.59). 

Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 2002. (С. 

134-138). 

 

Практичне заняття № 21, 22 

Тема: Хибні еквіваленти інтернаціональної лексики. КР № 2 

Мета: Навчити визначати інтернаціональні ЛО та диференціювати їх від 

хибних еквівалентів, формувати навички перекладу інтернаціональної 

лексики; контроль перекладацьких навичок. 

Підручник: Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 

2002. (С. 134-138, впр.1, 2 с. 137-138), КР №2 

 

Практичне заняття № 23, 24 

Тема: Реалії 

Мета: Ознайомити з поняттям «реалія», розкрити особливості національної 

лексики, навчити визначати ЛО, що належать до національної лексики. 



Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С.62-78; впр.1,стор.78-79). 

 

Практичне заняття № 25, 26 

Тема: Способи перекладу національної лексики 

Мета: Ознайомити з поняттям «реалія», розкрити особливості національної 

лексики, навчити визначати ЛО, що належать до національної лексики, 

ознайомити зі способами перекладу реалій. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.188-196). 

 

Практичне заняття № 27, 28 

Тема: Особливості перекладу національної лексики 

Мета: формувати навички перекладу національної лексики 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 62-78; впр. 5, с. 81, впр. 6, с. 81-82). 

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 с. 

(С.20-24). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 188-196; впр. 3, 4, 5 с. 196). 

 

Практичне заняття № 29, 30 

Тема: Способи перекладу неологізмів 

Мета: Ознайомити з поняттям «неологізм» та способами перекладу 

неологізмів 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.178-181). 

Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 2002. 

(С.21-25). 

Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С.40-41). 

 

Практичне заняття № 31, 32 

Тема: Особливості перекладу неологізмів 

Мета: ознайомити з особливостями перекладу неологізмів, формувати 

навички перекладу неологізмів. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.178-185). 

Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 2002. 

(С.21-29). 

Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С.40-45). 

 

 



Практичне заняття № 33, 34 

Тема: Взаємовплив англійської та американської лексики 

Мета: ознайомити з особливостями американського та британського 

варіантів англійської мови, розкрити шляхи взаємовпливу англійської та 

американської лексики. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 185-188; впр. 1, 2 с. 187-188). 

Слепович В.С. Курс перевода. – Минск НТООО «Тетра Системс», 2002. (С. 

49-58). 

 

Практичне заняття № 35, 36, 37 

Тема: Переклад звертання, звуконаслідування та вигуку 

Мета: ознайомити з особливостями перекладу звертання, звуконаслідування 

та вигуку. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 200-212; впр. 1 с. 204-205, впр. 1, с. 208). 

 

Практичне заняття № 38, 39, 40 

Тема: Способи передачі фразеологізмів 

Мета: розкрити зміст поняття «фразеологізм» та його структурні складові, 

ознайомити зі способами передачі фразеологізмів. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 212-221, впр. 1 с. 215-217). 

Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 10-12). 

 

Практичне заняття № 41, 42, 43, 44, 45 

Тема: Особливості перекладу фразеологізмів. КР № 3 

Мета: ознайомити з особливостями перекладу фразеологізмів, розвивати 

навичок відтворення англійських фразеологізмів українською мовою; 

контроль перекладацьких навичок. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С.83-101., впр.1,2, стор.97-98 впр.5,6, стор.100-101), КР № 3. 

 

ІІ семестр 

Практичне заняття № 46, 47, 48 

Тема: Способи перекладу прикметників 

Мета: формувати навички перекладу прикметників 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 117-132). 

 

Практичне заняття № 49, 50 

Тема: Особливості перекладу прикметників 

Мета: формувати навички перекладу прикметників 



Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 117-132). 

 

Практичне заняття № 51, 52, 53 

Тема: Переклад прикметникових словосполучень 

Мета: формувати навички перекладу прикметникових словосполучень 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 150-155, впр. 1 с. 152-153). 

 

Практичне заняття № 54, 55 

Тема: Види атрибутивних сполучень 

Мета: ознайомити з видами атрибутивних сполучень 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 304 с. (С. 

268-273, впр. 1, 2, 3, 4, 5 с. 269-271). 

 

Практичне заняття № 56, 57 

Тема: Атрибутивні сполучення та їх переклад 

Мета: формувати навички перекладу атрибутивних сполучень 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 304 с. (С. 

268-273, тексти с. 272-273). 

 

Практичне заняття № 58, 59 

Тема: Атрибутивний іменник як компонент препозитивних атрибутивних 

словосполучень в англійській мові. КР № 4 

Мета: ознайомити з компонентною структурою препозитивних атрибутивних 

словосполучень та формувати навички перекладу атрибутивних сполучень, 

контроль перекладацьких навичок. 

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

– Вінниця. «Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 225-226, впр. 1, 2, с. 244-245), КР 

№ 4. 

 

Практичне заняття № 60, 61 

Тема: Особливості препозитивних атрибутивних словосполучень в 

англійській мові 

Мета: ознайомити з поняттям препозитивних атрибутивних словосполучень. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 117-140, впр. 3, 4, с. 135-136). 

 

Практичне заняття № 62, 63 

Тема: Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень (двочленних) 

Мета: ознайомити з поняттям препозитивних атрибутивних словосполучень, 

формувати навички перекладу двочленних препозитивних атрибутивних 

словосполучень. 



Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 150-155, с. 117-124). 

 

Практичне заняття № 64, 65, 66 

Тема: Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

(багаточленних) 

Мета: контроль навичок перекладу двочленних препозитивних атрибутивних 

словосполучень, формувати навички перекладу багаточленних 

препозитивних атрибутивних словосполучень. 

Підручник: Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 

1986. – 176 с. (С. 117-140, впр. 3, 4, с. 135-136). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 150-155, с. 117-124). 

 

Практичне заняття № 67, 68, 69 

Тема: Переклад атрибутивних словосполучень з внутрішньою предикацією 

Мета: контроль перекладу багаточленних препозитивних атрибутивних 

словосполучень та формування навички перекладу атрибутивних 

словосполучень з внутрішньою предикацією 

Підручник: Перевод с английского языка на русский язык: практикум: учеб. 

пособие/Е.А. Мисуно, И.В. Шаблыгина. – Минск: Аверсэв, 2009. – 255 с. (С. 

73-74, впр. 7, с.81). 

 

Практичне заняття № 70, 71, 72 

Тема: Основні прийоми перекладу препозитивних атрибутивних 

словосполучень. КР № 5 

Мета: контроль перекладу атрибутивних словосполучень з внутрішньою 

предикацією та закріплення навичок перекладу препозитивно-атрибутивних 

словосполучень, контроль перекладацьких навичок. 

Підручник: Перевод с английского языка на русский язык: практикум: учеб. 

пособие/Е.А. Мисуно, И.В. Шаблыгина. – Минск: Аверсэв, 2009. – 255 с. (С. 

73-74, впр. 4, 5, 6, с. 78-80), КР № 5 

 

Практичне заняття № 73, 74, 75 

Тема: Види скорочень 

Мета: розкрити поняття скорочення, ознайомити із видами скорочень. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 207). 

 

Практичне заняття № 76, 77, 78 

Тема: Переклад скорочень 

Мета: ознайомити зі способами перекладу скорочень. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С.208-209). 

 



Практичне заняття № 79, 80, 81 

Тема: Особливості перекладу абревіатур  

Мета: ознайомити зі способами перекладу абревіатур, формувати навички 

перекладу абревіатур та скорочень. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С.173-181). 

 

Практичне заняття № 82, 83, 84 

Тема: Способи передачі неозначеного артикля 

Мета: ознайомити зі способами перекладу неозначеного артикля. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 15-23). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 87-91, впр. 1 с. 91-92). 

 

Практичне заняття № 85, 86, 87 

Тема: Особливості передачі неозначеного артикля 

Мета: контроль навичок перекладу неозначеного артикля. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С.290-294). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 208-220, впр. 3, 4, с. 222-223). 

 

Практичне заняття № 88, 89, 90 

Тема: Способи передачі означеного артикля 

Мета: контроль навичок перекладу неозначеного артикля, формувати 

навички передачі означеного артикля. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С.290-294). 

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с. 

(С.102-116). 

 

Практичне заняття № 91, 92, 93 

Тема: Особливості передачі означеного артикля. КР № 6 

Мета: контроль навичок перекладу неозначеного артикля, формувати 

навички передачі означеного артикля, контроль перекладацьких навичок. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С.290-294). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 208-220, впр. 1, 2, 4, 5, 6, с. 221-222, 223-225), 

КР № 6. 

 

Практичне заняття № 94 

Тема: Граматичні омоніми it, one, that та способи їх передачі 



Мета: ознайомити з поняттям граматичних омонімів в англійській мові та їх 

особливостями. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 24-32). 

 

Практичне заняття № 95 

Тема: Особливості передачі українською мовою граматичних омонімів it, 

one, that 

Мета: ознайомити з особливостями передачі граматичних омонімів 

українською мовою. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 24-32). 

 

Практичне заняття № 96 

Тема: Способи відтворення граматичних омонімів українською мовою 

Мета: формувати навички перекладу граматичних омонімів it, one, that. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 92-98, впр. 1 с. 94-95, впр. 1 с. 96-97). 

 

Практичне заняття № 97 

Тема: Службові слова, способи та особливості їх відтворення. КР № 7 

Мета: формувати навички перекладу службових слів англійської мови. 

контроль перекладацьких навичок.  

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 54-69). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 129-134, впр. 1 с. 132-134). 

Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 280-286), КР 

№ 7. 

 

Практичне заняття № 98 

Тема: Трансформація граматичної категорії стану при перекладі 

Мета: ознайомити з особливостями трансформації категорії стану при 

перекладі. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 144-155). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 72-78. впр. 1 с. 76-77). 

 

Практичне заняття № 99 

Тема: Особливості перекладу пасивного стану дієслова 

Мета: ознайомити з особливостями перекладу пасивного стану англійського 

дієслова українською мовою. 



Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 144-155). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 72-78. впр. 1 с. 76-77). 

 

Практичне заняття № 100 

Тема: Способи відтворення дієслова у пасивному стані англійською та 

українською мовами 

Мета: ознайомити з особливостями відтворення дієслова у пасивному стані 

англійською та українською мовами. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 144-155). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 370-374, впр. 1, с. 374-375). 

 

Практичне заняття № 101 

Тема: Проблеми передачі значень англійських пасивних конструкцій. КР № 8 

Мета: формувати навички перекладу англійського дієслова в пасивному стані 

українською мовою. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 222-225, 

впр. 1-6 с. 225-228), КР № 8 

 

Практичне заняття № 102 

Тема: Способи передачі модального дієслова can 

Мета: контроль навичок перекладу англійського дієслова в пасивному стані 

українською мовою, ознайомити з особливостями передачі модального 

дієслова can українською мовою. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 79-88). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 52-53, впр. 1-4, с. 53-55). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 308-312, впр. 2-4, с. 312-315). 

 

Практичне заняття № 103 

Тема: Способи передачі модального дієслова may 

Мета: формувати навички перекладу модального англійського дієслова may 

українською мовою. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 236-

241). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 55-56, впр. 1, 2, с. 56-57). 



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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 315-317, впр. 1, 2, с. 318-319) 

 

Практичне заняття № 104 

Тема: Способи передачі модального дієслова must 

Мета: контроль навичок перекладу англійських модальних дієслів can, may, 

ознайомити з особливостями перекладу модального дієсліова must, контроль 

перекладацьких навичок. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 79-88). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 57-59, впр. 1, 2, 3 с. 59-60). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 319-322, впр. 1, 2, с. 323-324). 

 

Практичне заняття № 105 

Тема: Способи перекладу модальних дієслів shall, will, should, would 

Мета: формувати навички перекладу модальних дієслів shall, will, should, 

would. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 236-

240). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 334-342, впр. 1, с. 343-345). 

 

Практичне заняття № 106 

Тема: Способи перекладу модального дієслова dare 

Мета: формувати навички перекладу модального дієслова dare. 

Підручник: Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова 

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (С. 241-

245). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 332-333, впр. 2, с. 334). 

 

Практичне заняття № 107 

Тема: Способи перекладу модальних дієслів need, ought to. КР № 9 

Мета: формувати навички перекладу модальних дієслів need, ought to. 

Підручник: Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. (С. 60-61, впр. 1 с. 61). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 328-330, впр. 1, с. 330-331; с. 331-332, впр. 1, 

с. 332), КР № 9 

 

Практичне заняття № 108 

Тема: Функції та способи перекладу дієслів to do, to be, to have. КР № 10 



Мета: Ознайомити з функціями дієслів to do, to be, to have, розвивати навички 

перекладу дієслів to do, to be, to have, контроль навичок перекладу 

англійських модальних дієслів та сполучень українською мовою. 

Підручник: Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. (С. 89-98). 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое знание, 

2003. – 287 с. (С. 65-71, впр. 1 с. 70-71). 

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

«Нова книга», 2003. – 448 с. (С. 324-325, впр. 1, с. 325-326, с. 327-328, впр. 1, 

с. 328), КР № 10. 



КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (КР) 

КР № 1 

1. We need to raise taxes to pay for better public health care. 

2. Most people feel nervous about speaking in public. 

3. A democratic public leader delegates authority and responsibility to others. 

4. He brought his record of service. He has changed 5 jobs since last year. 

5. China’s leaders want to use money-making power of Hong Kong to help their 

own economy. 

6. One of the facilities our students have is a very good library. 

7. They had a strong case when they argued that the agreement should be 

reconsidered. 

8. It would be wrong to believe that all is harmony within the community of the 

EU countries. 

9. The real attraction of elite education is that it provides access to wealth and 

power for those who have acquired it.  

10. One of the most striking things about last week’s elections was the way they 

broke up old patterns and cut across old boundaries. 

11. The separation of powers means that President and Congress are elected 

separately. 

12. According  to  the  local  reports,  Shanghai  has completed the construction of 

a super underground bunker that can accommodate 200,000 people  in  emergency  

to  evade blasts, poisonous gas emission and nuclear radiation. 

13. They were taught to pray every time they committed even a minor sin. 

14. Of course, there are advantages to having your kids later. You can establish 

your career, and may be you're more mature. 

15. Catwalk queen Naomi Campbell launched her first novel Swan at a glittering 

party thrown by publishers Heinemann. 

КР № 2 

1. Translate the following English proper names and surnames into 

Ukrainian: 

James Madison, James Garfield, John Quincy Adams,  Chester Arthur, William 

Henry Harrison, Woodrow Wilson, John Tyler, Calvin Coolidge, George 

Ogden, Dwight Eisenhower, James Buchanan, Sean Steinberg. 

2. Translate the names of the following public bodies and enterprises into 

Ukrainian/English: 

а). 1. Amateur Athletic Association. 2. The United Kingdom Atomic Energy 

Authority. 3. Royal Mint. 4.The Democratic Party. 5. UN Security Council. 6. The 

European Bank for Reconstruction and Development. 7. British Broadcasting 

Corporation (BBC). 8. The House of Commons. 9.Crysler Corp. 10. Department of 

Education and Science. 

б). 1. Нікопольський завод молочних продуктів. 2. Виробниче об’єднання 

«Укрмеблі». 3. Керченський металургійний комбінат. 4. Акціонерне 

товариство «Глиноземний завод» (м. Миколаїв). 5. Київське трамвайно-



тролейбусне управління. 6. Петровський машинобудівний завод (м. 

Донецьк), 7. Дніпропетровська фірма «Взуття». 8. Державне підприємство 

роздрібної торгівлі «Вишенька». 9. Туристична фірма «Гамалія». 10. Фонд 

державного майна України. 

3. Translate the sentences. Pay attention to the pseudo-international words: 

1. He had been detailing this singular series of events. 

2. Britain calls for a new, bold and fundamental turn in national policy. 

3. The House of Representatives in that Congress was controlled by the 

democrats. 

4. The meeting expressed the hope that the remaining points of differences would 

be settled when the conference is resumed in Geneve. 

5. This fact is the recognition of the weight and power of public opinion, of its 

growing influence on international developments. 

4. Translate the sentences into Ukrainian paying attention to the geographical 

names.  

1. Curving through the heart of the whole western half of the Central Basin is the 

Missouri River, chief western branch of the Mississippi, once the most destructive 

river in the US. 

2. From the eastern end of Lake Erie all the way across New York State flows the 

Hudson River which falls to New York harbor. 

3. The Rio Grande is the foremost river of the Southwest between Mexico and the 

United States. 

4. The Mississippi is one of the world’s great continental rivers, like the Amazon in 

South America, the Congo in Africa, or the Ganges, Amur, and Yangtze in Asia. 

5. The Rocky Mountains (the Rockies) are considered young mountains: of the 

same age as the Alps in Europe, the Himalayas in Asia, and the Andes in South 

America. 

КР № 3 

1. Translate the following English sentences containing 

American/British/Ukrainian nationally peculiar notions into Ukrainian: 

1. USAir has gone to “sporks”, a combination of fork and spoon, to cut down on 

the number of utensils used. 

2. The most peculiar are the duties of the Interior Department which include 

building roads, and overseeing the national park system, and not keeping law and 

order and fighting criminals, which the ministries of the interior are responsible. 

These functions are performed in the USA by the FBI (Federal Bureau of 

Investigation). 

3. An alderman from Hampshire was reported as saying that “the recommended 

increase in school-joining age would possibly be raised to six years”. 

4. The Ukrainian Nuclear Power Industry Workers’ Union addressed their demand 

to President Leonid Kuchma, Verkhovna Rada, and the Cabinet of Ministers. 

5. In 1931 Arkadiy Filipenko was enrolled at the robitfak, workers’ faculty, under 

the Lysenko Music and Drama School. 



2. Translate the following English sentences containing neologisms into 

Ukrainian: 

1. Half the “bag ladies” and 37 per cent of homeless men are mentally ill. 

2. The Kampuchean authorities have supplied the returnees with food, clothing and 

other essentials. 

3. The irony of development is that to the extent that it succeeds, the world 

situation worsens and the dangers of ecocide are increased. 

4. Last year, there were nearly 800,000 recorded instances of “autocrime” in 

England and Wales, the Home Office reports. 

5. It is as though the aged were an alien race to which the young will never belong. 

Indeed, there is a distinct discrimination against the old that has been called 

ageism. 

3. Translate the following English sentences containing phraseological units 

into Ukrainian and define the way they have been translated: 

1. She had never seen him in evening clothes before. He shone like a new pin. 

2. Walter knew which side his bread was buttered. 

3. He couldn’t make head or tale of it. 

4. He says you just eat out of his hand. 

5. Poor lamb, he must be as poor as a church mouth. 

6. Joe felt he wanted putting himself into George’s shoes. 

7. The other chap, John, is a queer fish.  

8. I think he’s hanging round Ben’s wife, if you ask me. 

9. Don’t talk rot. 

10. The poor man’s bread and butter was at stake. 

КР № 4 

1. Translate the following English asyndetic substantival clusters into 

Ukrainian: 

1. night shift, 2. oil countries, 3. solid engine, 4. electricity cuts, 5. the latest sun 

eclipse, 6. “keep wages down” lobby, 7. Tory failings, 8. the Twin Tower disaster, 

9. major ocean routes, 10. a former CIA official, 11. the public sector reform,  

12. the five party Cabinet Consultative Committee, 13. Edinburgh Student Unions, 

14. appeal court judges, 15. the U.S. Supreme Court decision, 16. two-thirds 

majority, 17. NATO Rapid Reaction Force, 18. shuttle diplomacy, 19. transplant 

woman, 20. maternity services. 

2. Translate the following Ukrainian asyndetic substantival clusters into 

English: 

1. зброя масового ураження, 2. процедура відбору, 3. співробітник митної 

служби, 4. скандал, пов’язаний з отриманням хабара, 5. комітет з 

регулювання банківських кредитів, 6. резолюція Ради Безпеки Організації 

Об’єднаних Націй, 7. система ізоляції радіоактивних відходів, 8. активісти, 

що виступають на захист прав тварин, 9. програма збереження 

навколишнього середовища, 10. план реформування, що складається з шести 

пунктів. 



3. Translate the following English sentences containing asyndetic substantival 

clusters into Ukrainian: 

1. Industry executive expect job opportunities for home-based workers to grow 

over the next five years. 

2. Sushi chefs yesterday claimed that a European Union health and safety directive 

would ruin the quality of their food. 

3. Germany and Britain improve church attendance over the Christmas period. 

4. The Prime Minister said he would not let peace negotiations be disrupted by the 

current wave of Islamic suicide bombings. 

5. Teenage violence is a problem seen everywhere from minor school fights to 

headline crime stories. 

6. One man was killed and another injured in a drive-by shooting in Manchester. 

7. “Fathers’ rights” groups complain of antifather bias in the family court. 

8. The former weather girl has become one of the best-known faces on British 

television today. 

9.  Edwin smoked cigarettes and Alan was a pipe man. 

10. America’s intelligence people say Iran was trying to build the atomic bomb 

until 2003 but probably stopped. 

КР № 5 

1. Give full forms of abbreviations and contractions and translate them into 

Ukrainian: 

1. UNO, 2. BBC, 3. IQ, 4. NASA, 5. A-bomb, 6. V-day, 7. specs, 8. deg, 9. doz, 

10. i.e., 11. v.v., 12. A.D., 13. pl, 14. sch, 15. H.M., 16. DSc, 17. a.m., 18. p.m.,  

19. H-bomb, 20. B.C. 

2. Translate the following English sentences containing abbreviations and 

contractions into Ukrainian: 

1. His father sent him to prep school. 

2. Men demobbed recently told me that their first wish was to get back to work. 

3. Being the smog season, winter is also the party season. 

4. Britain is a member of some 120 international organizations, including EC, UN, 

NATO and the Commonwealth. 

5. Sharpton et al. pointed to the existence of two-ring-shaped gravity anomalies 

with diameters of 104 and 154 km. 

6. Last year, “tiny” Hong Kong’s GDP was equivalent to 18 per cent of China’s 

national income, which is produced by 1,5 million people. 

7. During the Soviet era officials branded AIDS a “foreign” plague that was barely 

affecting Soviet people. 

8. Critics say some EU governments are actually encouraging racism by 

introducing stricter immigration laws and making life more difficult for foreigners. 

3. Translate the following English sentences containing definite and indefinite 

articles into Ukrainian using semantically/contextually suitable words: 

1. There was a woman sitting before the fire. 

2. He began to talk about the house. 

3. He is a man. 



4. “You’ve heard about Rancocanty?” – “I’m the man”. 

5. Every old gang has a Billy in it. 

6. They are always telling America if the Paradise for women. 

7. A Mr. Forsyte to see you, sir. 

8. In a few minutes a man came in, and George explained that the cook was sick. 

9. The next night I arrived at the place again. 

10. Haviland looked at him for a moment and then hung up his hat and coat. 

11. “An eternity…”, she tells me. 

12. After a pause Lord Henry pulled out his watch. 

13. “I suppose, it’s the thing to do”, Macomber agreed. 

КР № 6 

1. Translate the following English sentences paying special attention to 

functional words and verbs in passive voice: 

1. Unless the strike has been called off, there will be no trains tomorrow. 

2. I decided to stop and have lunch – for I was feeling quite hungry. 

3. It was hoped that all would be disagreeable to that proposal4 nor was this hope 

disappointed. 

4. Nor would it be adequate to claim that the facts recorded are unimportant or 

interesting. 

5. As the Prime Minister was leaving a political rally, his car was besieged by 

angry demonstrators. 

6. Some Americans fear an arms race in space, while others see the military use of 

the shuttle as a natural consequence of the superiority of US space technology, 

although such superiority may prove temporary. 

7. The winner will be the one whom the voters don't want less than they don't want 

his opponent. 

8. I have pointed out that the language used by the child is determined far more by 

that of its playfellows than by that of his parents. 

9. In reading Shakespeare’s works one finds many common everyday words that 

are used in meanings quite different from those they have today. 

10. What his sister has seen in the man was beyond him.  

11.  This is certainly a great inconvenience, but it must be put up with. 

12. Young people’s opinions were not consulted and were not expected to be 

given either without being asked for. 

13. This subject will be given detailed treatment here in another essay by the 

author. 

14.  I’m not going to be talked to like this. 

15.  In certain emergencies he was called to assist his father, and was paid for it. 

16. The boy might easily have been killed, but luckily he had not been caught by 

that ghastly war. 

17. I suppose in about a fortnight we shall be told that he has been seen in L.A. 

18. They’re not the sort of people I had been brought up with. 

19. She hastened to the side entrance and was taken up by the elevator to the 

fourth floor. 



20. The door was opened by a tall and stout Negro butler and we were ushered 

into the drawing-room. 

КР № 7 

1. Translate the following English sentences into Ukrainian paying special 

attention to modal verbs: 

1. If we ignore this problem, we can easily find ourselves in an embarrassing 

situation. 

2. I can tell you why he left his wife – from pure selfishness and nothing else 

whatever. 

3. If it wasn't for the mist, we could see your home across the bay 

4. There are lots of fellows who would be delighted to have your chance, I can tell 

you. 

5. A fog cannot be dispelled with a fan. 

6. He was not old, he could not have been more than forty. 

7. Many non-Americans may be aware of the geographical size of the United 

States. 

8. This may be the reason of their refusal to join us.  

9. Accidents can happen to anybody, darling. You mustn't blame yourself. 

10. This brings us to the last factor that must be kept in mind. 

11. That there should be a diversity of opinions in this matter is understandable. 

12. If young people are thought fit in such ways for compulsory service at 18, 

why should they wait three years more to be entitled to vote? 

13. I know that I was weak in yielding to my mother’s will. I shouldn’t have done 

so. 

14. Can the leopard change his spots? 

15. “How did you get on?” he said. “It might have been worse, I suppose.” 

16. It appears that the total activity in the economy of the country may not have 

increased very much, if at all. 

17. He might have fallen into the trap, but he understood the danger in time. 

18. He must have been enraged by the choice he had to make. 

19. If you want to eat the fruit, you must learn to climb the tree. 

20. It is I who ought to feel hurt at not getting this message. 

КР № 8 

1. Перекладіть речення українською мовою: 

1. She had been frightened, but she wasn't frightened now; this must mean he had 

not asked the question she feared to hear. 

2. In May Nissan, Japan’s second-biggest car market, was rumoured to be selling 

Nissan Diesel, its lorry-making subsidiary, to Germany’s Daimler-Benz, though 

nothing has yet been settled.  

3. Football authorities are being taken to court by a supporter who claims his 

enjoyment is being ruined by bad refereeing. 



4. There are single blocks in Paris that are villages unto themselves. You could live 

there, be nourished, repaired, clothed, dry-cleaned and enlightened without 

walking more than a few steps. 

5. Intel dominates the computer chip market, just as Microsoft towers over the 

software industry. Both are admired and feared in their respective industries, but 

they are now facing a competitor more formidable than any other: the US 

government. 

6. A man who is much talked about is always very attractive. 

7. Nothing more was said on either side.  

8. She realized that the old life was gone and done with. 

9. He was beaten. 

10. Some things had been lost sight of. 

2. Надайте український варіант речень із модальними словами: 

1. Then I shall drop you a line to let you know how we progress. 

2. Where are we to find the photograph? 

3. One would have to compete with his or her rivals. 

4. The indoor unit must be away from heat and steam sources. 

5. Nothing could have been better. 

6. She was allowed to make a journey because of her high standing in the party. 

7. The problem ought to be dealt with before it got talked about. 

8. "What I need is you." That is what he ought to have retorted. But he could not 

say it. 

9. You should have told him the truth, even if you were ashamed of it. 

10. I was doubtful of my reception, but I need have had no misgivings. He came 

forward to meet me, hand outstretched, a sunny smile lighting up his face. 

11. "The matter is of no importance, I daresay," he volunteered. 

12. "Need we go into all that again?" she asked irritably. 

КР № 9 

1. Визначте спосіб перекладу скорочень та абревіатур: 

1. AAV (autonomous air vehicle) – автономне ПС 

2. CAD – Computer-Aided Design – САПР – Система автоматизованого 

проектування 

3. ACFT (aircraft) – ПС (повітряне судно) 

4. ICAO – International Civil Aviation Organization – ІКАО – Міжнародна 

організація цивільної авіації 

5. GA – general aviation – авіація загального призначення 

6. ACC (area control centre) – РДЦ (Районний диспетчерський центр) AGC 

(automatic gain control) – АРП (автоматичне регулювання підсилення) 

7. SHF – superhigh frequency – надвисока частота – НВЧ 

8. ESA – European space Agency – Європейська космічна агенція – ЄКА 

9. AFRAA (African Airlines Association) – АФРАА (Асоціація африканських 

авіакомпаній) 

10.  CEO (Chief Executive Officer) – генеральний директор 

2. Перекладіть речення українською мовою: 



1. I have pointed out that the language used by the child is determined far more by 

that of its playfellows than by that of his parents. 

2. In reading Shakespeare’s works one finds many common everyday words that 

are used in meanings quite different from those they have today. 

3. If anybody had known it, you’d have been the one. 

4. The winner will be the one whom the voters don't want less than they don't want 

his opponent. 

5. I became aware that a phase in our life had ended. 

6. “Mr. Grey,” Paul returns his handshake. “Wait up – not the Christian Grey? Of 

Grey Enterprises Holdings?” 

7. What his sister has seen in the man was beyond him.  

8. «- not to be acquainted with a Jarndyce is queer, ain't it, Miss Flite?» 

9. When all that is settled, I shall take a West End theatre and bring her out 

properly.  

10. It was an early morning of a sunny day.  

11. He remembered suddenly the early morning when he slept on the house-boat 

after her father died.  

12. Can I then say that the America I saw has put cleanliness first at the expense of 

taste? 



КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

ППЗОМ 

для третього курсу (за 2 курс) 

Базовий рівень 

Оберіть коректний переклад даного псевдоінтернаціоналізму – intelligence: 

інтелігенція 

розум 

інтелігентність 

інтелектуальний 
 

Оберіть коректний переклад даного псевдоінтернаціоналізму – prospect: 

проспект 

простір 

перспектива 

перспективний 
 

Оберіть, яке з наступних слів є псевдоінтернаціоналізмом: second-class 

dispute 

brilliance  

self-defence 
 

Оберіть, яке з наступних слів є інтернаціоналізмом: replica 

agent 

satin 

intelligence 
 

Оберіть спосіб перекладу наступного слова-реалії – the Union Jack – прапор 

Великої Британії: 

транскрипція або транслітерація 

транскрипція або транслітерація з поясненням 

описовий 

калькування 
 

Оберіть спосіб перекладу наступного слова-реалії – graduation essay – 

дипломна робота: 

транскрипція або транслітерація 

транскрипція або транслітерація з поясненням 

описовий 

за допомогою семантичного аналога 

 

Оберіть коректний переклад фразеологічної одиниці – Canterbury tales: 

кентерберійські розповіді 

кентерберійські хвости 



кентерберійські казки 

небувальщина 
 

Оберіть коректний переклад фразеологічної одиниці – to be finger and thumb: 

нерозлийвода 

із легкістю 

як батько так і син 

два чоботи – пара 
 

Оберіть спосіб перекладу наступної фразеологічної одиниці – don’t teach your 

grandmother to suck eggs – не вчи вченого: 

by choosing absolute equivalents 

by choosing near equivalents 

by choosing genuine idiomatic analogies 

by choosing approximate analogies 

 

Оберіть спосіб перекладу наступної фразеологічної одиниці – the game is 

worth the candle – гра варта свічок: 

by choosing absolute equivalents 

by choosing near equivalents 

by choosing genuine idiomatic analogies 

by choosing approximate analogies 
 

Оберіть спосіб перекладу наступної фразеологічної одиниці – to cut off with a 

shilling – залишити без спадщини: 

by choosing absolute equivalents 

by choosing near equivalents 

by choosing genuine idiomatic analogies 

by descriptive translating 
 

Оберіть коректний переклад препозитивно-атрибутивного словосполучення – 

payment imbalance: 

платіжна неспроможність 

відсутність платежів 

незбалансованість платежів 

платіжна іммобільність 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – She doesn’t want to be 

invited to the performance: 

Вона не хоче запрошувати на виставу. 

Вона не хоче, щоб її запрошували на виставу. 

Вона не має наміру запрошувати когось на виставу. 

Вона не хоче бути запрошеною на виставу. 
 



Оберіть коректний переклад наступного речення – She may be waiting for you 

downstairs: 

Вона може почекати тебе внизу. 

Можливо, вона чекала тебе внизу. 

Можливо, вона чекатиме тебе внизу. 

Можливо, вона чекає на тебе внизу. 

Оберіть коректний переклад наступного речення – You shouldn’t make marks 

in the book: 

Тобі слід робити позначки у книжці. 

Тобі не слід робити позначки у книжці. 

Тобі можна не робити позначки у книжці. 

Тобі не дозволяти робити позначки у книжці. 

 

Середній рівень 

Оберіть коректний переклад наступного речення – It can’t be the same man: 

Це не може бути той самий чоловік. 

Навряд чи це той самий чоловік. 

Не може бути, щоб це був той самий чоловік. 

Він не може бути тим самим чоловіком. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – May they live a long live!: 

Вони можуть прожити довге життя. 

Хай їм живеться довго! 

Вони мабуть проживуть довге життя. 

Вони мають жити довго. 
 

Оберіть коректний переклад наступного речення – How dare you talk to me 

like this!: 

Як ти зі мною говориш! 

Як ти насмілився так говорити зі мною! 

Як ти наважився так говорити зі мною! 

Як ти смієш так розмовляти зі мною! 
 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Help him, please. The door 

will not unlock: 

Допоможіть, будь ласка, йому. Двері ніяк не відмикаються. 

Допоможіть, будь ласка, йому. Він не зміг відкрити двері. 

Допоможіть, будь ласка, йому. Двері не відімкнулися. 

Допоможіть, будь ласка, йому. Двері заклинило. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – I must be left to myself for a 

while: 

Мені треба якийсь час відпочити самому. 

Залиште мене на одинці. 

Мені треба якийсь час побути самому. 



Мені треба якийсь час залишитися сам на сам. 
 

Оберіть коректний переклад наступного скорочення – CIA – Central 

Intelligence Agency: 

Центральна Агенція розслідувань 

Центральне Розвідувальне управління 

Центральна Розслідувальна Агенція 

Центральна Розвідувальна агенція 

 

Оберіть коректний переклад наступного скорочення – UNESCO – The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 

Об’єднана організація з питань освіти, науки та культури націй 

Національна об’єднана організація з питань освіти, науки та культури 

Об’єднана організація з питань освіти, науки та культури народів 

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Why should I wait?: 

Чому мені слід чекати? 

Чому б це мені чекати? 

Чому я маю чекати? 

Чому я повинен чекати? 

 

Слова, що були запозиченні з інших мов, подібні за звучанням, написанням 

та значенням, називають інтернаціоналізмами. 

 

Способом вибору абсолютного/повного еквіваленту перекладаються такі 

фразеологічні одиниці як Pandora’s box (скринька Пандори), the Trojan horse 

(Троянській кінь), to cross the Rubicon (перейти Рубікон). 

 

Описовий спосіб перекладу застосовується для передачі таких національно 

зафарбованих словосполучень як the Union Jack, elevenses, shepherd’s pie. 

 

Встановіть відповідність між фразеологічними одиницями та їх перекладом: 

a voice in the wilderness  глас волаючого у пустелі 

not born yesterday   досвідчена людина 

to get the blues   місця собі не знаходити 

short odds    майже рівні шанси 

 

Встановіть відповідність між препозитивно-атрибутивним 

словосполученнями та їх перекладом: 

the lame duck policy  невдала політика 

junior hospital stuff  молодший медперсонал лікарні 

British Lion film   фільм британської кінокомпанії «Бритіш Лаєн» 

salary structure design  проект впорядкування зарплатні 

 



Встановіть відповідність між фразеологічними одиницями та їх перекладом: 

to cut off with a shilling  залишити без спадщини 

a wet blanket   людина або обставина, що розхолоджує 

white elephant   подарунок, якого важко позбутися 

to lose one’s breath  кидати слова на вітер 

Встановіть відповідність між препозитивно-атрибутивним 

словосполученнями та їх перекладом: 

thrilling second round replay захоплююча повторна гра другого кола 

a total UK oil output figure загальні дані видобутку нафти Великої Британії 

state security police  державна таємна поліція 

currency reform   грошова реформа 

 

Високий рівень 

Оберіть коректний переклад наступного речення – The ship is reported to have 

arrived in time: 

Отримали повідомлення, що корабель прибуде вчасно. 

З корабля повідомили, що він прибуває вчасно. 

Повідомили, що корабель прибув вчасно. 

Повідомляють, що цей корабель прибуває вчасно. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – He must have understood 

me: 

Він повинен зрозуміти мене. 

Він обов’язково зрозуміє мене. 

Він, очевидно, розуміє мене. 

Він, напевно, зрозумів мене. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – You could have bought this 

book; it was on sale: 

Ти можеш купити цю книжку, вона була в продажу. 

Ти міг принести цю книжку, вона була в продажу. 

Ти міг би купити цю книжку, вона була в продажу.  

Ти можеш купити цю книжку, вона була в продажу. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – She might have 

forgotten, you know; or got the evening mixed: 

Знаєте, вона мабуть забула чи сплутала вечір. 

Вона, знаєте, могла забути або сплутати вечір. 

Цілком ймовірно, що вона забула чи сплутала вечір. 

Навряд чи вона могла забути або сплутати вечір. 

Знаєте, а може вона забула чи сплутала вечір. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – The aircraft might 

not have been downed in the action: 

Неможливо, щоб літак був збитий в тім бою. 



Цілком ймовірно, що літак не був збитий в тім бою. 

Навряд чи літак був збитий в тому бою. 

Неймовірно, щоб літак збили в тім бою. 

Може літака й не збили в тому бою. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – I’m sorry, I 

shouldn’t have said that: 

Пробачте: мені не треба було цього казати. 

Пробачте: мені не можна було цього казати. 

Пробачте: мені не слід було це казати. 

Пробачте: я не мав цього казати. 

Пробачте: я не хотів цього казати. 

 

Виберіть фразеологічні одиниці, для яких використовують спосіб перекладу 

шляхом підбору приблизного еквіваленту: 

Make a long story short 

Of two evils choose the least 

Gone with the wind 

As pale as a paper 

One’s own flesh and bone 

 

Виберіть фразеологічні одиниці, для яких використовують спосіб перекладу 

шляхом підбору абсолютного/повного еквіваленту: 

The banana republic 

To shed crocodiles tears 

The thirty pieces of silver 

Better a witty fool than a foolish wit 

To loose one’s breath 

 

Виберіть фразеологічні одиниці, для яких використовують спосіб описового 

перекладу: 

A stitch in time 

As cool as a cucumber 

To sell smoke  

No use crying over spilt milk 

To get the blues 

 

Способом вибору часткового еквіваленту перекладаються такі фразеологічні 

одиниці як to know something as one knows his ten fingers (знати щось/когось 

як свої п’ять пальців), in broad daylight (серед білого дня), baker’s dozen 

(чортова дюжина). 

 

Описовий спосіб перекладу застосовується для передачі таких національно 

зафарбованих словосполучень як question time, cubbing, виховна година. 

 



Слова вихідної та цільової мов, які значною мірою збігаються за графічною 

або фонетичною формою, але мають різні значення називають 

псевдоінтернаціоналізмами. 

 

Новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі 

входження в загальне використання і ще не включена до державної та 

загальновживаної мови називають неологізмом. 

 

Спосіб передачі іншомовних слів, що має на меті точну фонетичну або 

фонологічну передачу звуків, називають транскрибуванням. 

 

Для передачі таких фразеологічних одиниць як short odds (майже рівні 

шанси), to shoot Niagara (вдаватися до ризикованих дій), to go west (пропасти, 

зникнути) використовується описовий спосіб перекладу. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ 

1) Види словників 

2) Роль контексту при перекладі 

3) Переклад багатозначних слів 

4) Переклад власних імен 

5) Переклад географічних назв 

6) Переклад назв організацій 

7) Переклад інтернаціональної лексики 

8) Хибні еквіваленти у перекладі інтенаціональної лексики 

9) Способи та особливості перекладу національної лексики 

10) Способи перекладу неологізмів 

11) Взаємовплив англійської та американської лексики 

12) Переклад звертання 

13) Переклад звуконаслідування 

14) Переклад вигуку 

15) Способи відтворення фразеологізмів 

16) Способи перекладу прикметників 

17) Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

18) Переклад скорочень 

19) Переклад абревіатур 

20) Способи передачі неозначеного артикля 

21) Способи передачі означеного артикля 

22) Граматичний омонім it та способи його передачі 

23) Граматичний омонім onе та способи його передачі 

24) Граматичний омонім that та способи його передачі 

25) Способи відтворення дієслова в пасивному стані 

26) Способи передачі модальних дієслів must, may, can 

27) Способи передачі модальних дієслів ought to, should, would 

28) Способи передачі модальних дієслів will, shall, need 



29) Функції та способи перекладу дієслів to do, to be, to have 

30) Службові слова та способи їх відтворення 

 

 

Підсумковий екзаменаційний контроль може проводитися у формі 

підсумкового тестування у 2 семестрі та виконується студентами в 

освітньому просторі університету. Екзаменаційні білети з дисципліни 

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» додаються в 

окремому файлі за потребою. 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Зміст самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Практичний курс 

перекладу з основної іноземної мови» визначається навчальною програмою 

дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними методичними 

вказівками. 

Кількість годин для самостійного вивчення дисципліни складає 55% від 

загального навантаження, тому саме самостійна робота студентів є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни у час, вільний від 

аудиторних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, 

розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, 

вмінь та навичок, а також самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу 

під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, методичні вказівки для виконання завдань 

тощо. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують теоретичний та 

практичний матеріал, вивчений на практичних заняттях. Самостійна робота 

студентів перевіряється викладачем та оцінюється за наступною шкалою: 

«Відмінно» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент може 

самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – студент виконує неповну кількість вправ, відведених на 

самостійне виконання; виконання вправ викликає значні труднощі, але в разі 

пояснення та корегування викладачем студент може виконати подібні 

завдання самостійно; 

«Незадовільно» – студент не володіє матеріалом, не може самостійно 

виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить 

велику кількість грубих помилок. 

Опис послідовності дій студента під час засвоєння змісту навчальної 

дисципліни 

З самого початку вивчення дисципліни «Практичний курс перекладу з 

основної іноземної мови» студент повинен бути ознайомлений як з 

програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, 

змістом та обсягом кожного з її навчальних кредитів, а також з усіма видами 

контролю та оцінювання навчальної роботи. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних кредитів. Тематичний 

план дисципліни складається з 15 кредитів. 



Рекомендації щодо використання матеріалів НМК 

Зміст вивчення дисципліни «Практичний курс перекладу з основної 

іноземної мови» визначено її робочою програмою. Інформативну частину 

навчання складають підручники та навчальні посібники у паперовій та 

електронній формі, план, зміст та методичні вказівки до проведення 

практичних занять, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, 

перелік рекомендованої до вивчення літератури. 

У методичних вказівках для проведення практичних занять з 

дисципліни міститься план занять та перелік питань, які підлягають розгляду 

за кожною темою, з посиланнями на додаткові навчально-методичні 

матеріали, які дозволяють вивчити їх глибше. Окрім цього у даних 

методичних вказівках можна ознайомитися з питаннями, що виносяться на 

обговорення, та списком літератури, необхідної для цілеспрямованої роботи 

студента при підготовці до заняття, умовами завдань, які розглядаються на 

практичних заняттях. 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

а) зосередитися на тому, що читаєш; 

б) виділити головну думку автора; 

в) виділити основні питання тексту від другорядних; 

г) зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну 

думку; 

д) уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних 

термінів слід знаходити у фаховій літературі, словниках. 

Після прочитання тексту необхідно: 

а) усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

б) закріпити прочитане у свідомості. 

в) пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

г) перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, 

року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, 

заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних 

питань тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану або тез логічно закінченого за змістом уривка тексту, 

сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або розгорнутий, 

тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури 

за даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть 

бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. 

В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються 

різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками 



на полях, рамками, стовпчиками тощо. Записи можуть бути у вигляді 

конспекту, простих або розгорнутих тез, цитат, виписок, систематизованих 

таблиць, графіків, діаграм, схем. 

Після вивчення літературних джерел доцільно провести порівняльний 

аналіз з попередньо отриманими знаннями з предмету. 

Поради з підготовки до поточного та підсумкового контролю 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час практичних занять. 

Форми поточного контролю: 

1) усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку 

практичного заняття з оцінкою відповідей студентів; 

2) письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

практичного заняття. 

3) перевірка домашніх завдань; 

4) тестова перевірка знань студентів; 

5) контрольна робота; 

6) інші форми. 

Завдання до самостійної роботи входять у кредит, який контролюється 

після закінчення логічно завершеної частини занять з дисципліни та їх 

результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. 

Список рекомендованої літератури 

Базова: 

1. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое 

знание, 2003. – 287 с. 

2. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. Шпака. – 

К.: Знання, 2005. 

Допоміжна: 

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во 

«Союз», 2002. 

5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с. 

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2002. 

7. Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 с. 

Інформаційні ресурси 

8. http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp 

9. http://www.multitran.ru 

10. http://www.merriam-webster.com 

11. http://ortlib.narod.ru/p1.htm религиозный глоссарий 

http://www.lingvoda.ru/dictionaries/index.asp
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/


12. http://www.phrases.org.uk/meanings/ Meanings and Origins of Phrases, 

Sayings and Idioms 

13. http://www.goenglish.com/Idioms.asp list of the most popular idioms 

14. http://idioms.thefreedictionary.com/ compiled from the Cambridge 

International Dictionary of Idioms and the Cambridge Dictionary of American 

Idioms 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

1. 

Кредит 1. Особливості перекладу багатозначних слів 

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. 

Теорія та практика перекладу: Навчальний посібник. – Харків: 

ІСМВ «ХК», 1998. Впр.4, с. 11-20 

Слепович В.С. Курс перевода. С. 12-14 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 9-16 

16 

2. 

Кредит 2. Особливості перекладу власних назв 

Кредит 3. Особливості перекладу інтернаціоналізмів та 

псевдоінтернаціоналізмів 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.1, с. 43; впр.2, 

с. 43-44; впр.8 с. 45-46; впр.10, с. 46; впр.5, 6, 7, с. 60-61 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 198; впр.1, с. 200; С. 134-138 

Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. 

Теорія та практика перекладу: Навчальний посібник. – Харків: 

ІСМВ «ХК», 1998. Впр.2; с. 56-57; впр.2, с. 43-44 

28 

3. 

Кредит 4. Переклад національної лексики 

Кредит 5. Переклад неологізмів 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.2, с. 79-80; впр.3, 

4, с. 80-81 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 195-196 

Слепович В.С. Курс перевода. Впр.1, с. 29, с. 21-29 

32 

4. 

Кредит 6. Особливості перекладу фразеологічних одиниць 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, с. 187-188; впр.2, 3, с. 208-209; впр.1, 

с. 210-211 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.3, 4, с. 99 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.2, 3, 4, с. 218-221 

14 



5. 

Кредит 7. Особливості перекладу прикметників 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр. 1, 2, 3, с. 152-155 

16 

6. 

Кредит 8. Особливості перекладу препозитивних 

атрибутивних словосполучень 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.5, 6, 7, 8, с. 136-

140; впр.3, 4, с. 135-136 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.2, 3, с. 150-155 

16 

7. 

Кредит 9. Особливості перекладу скорочень 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, 2, 3, с. 208-209 

16 

8. 

Кредит 10. Переклад артиклів 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр. 1, 2, 3, 4, 5. 6, с. 

221-225 

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. 

Шпака В.К. Стор. 15-23 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 89, впр. 1, с. 91-92, впр. 1 

16 

9. 

Кредит 11. Відтворення граматичних омонімів it, one, that 

Корунець І.В. Теорія та практика перекладу. Впр.1, 2, 3, с. 114-

115; впр.6, с. 116-117 

Слепович В.С. Курс перевода. С. 88-91 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 92-98; впр.1, с. 98-99 

16 

10. 

Кредит 12. Переклад службових слів 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. Впр.1, с. 132-134 

16 

11. 

Кредит 13. Переклад дієслів у пасивному стані 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. С. 72-78; впр.2, 3, с. 77-78 

16 

12. 

Кредит 14. Переклад модальних дієслів 

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. 

Шпака. – К.: Знання, 2005. С. 79-88. 

Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. –287 с. С. 47-64, впр. 1, 2 с. 50-52; впр.1, с. 53-

54; впр.2, 3, 4, с. 54; впр.1, 2, с. 56-57 

16 

13. 

Кредит 15. Переклад дієслів to do, to be, to have 

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. 

Шпака В.К. Стор. 89-98 

16 

 


