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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 / Практика перекладу з основної 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 / Практика 

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

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

Практика усного та писемного мовлення», «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 / 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. 

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 Нікішиною В.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», «Практичний курс основної іноземної мови / 

Практика усного та писемного мовлення», «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. Аристов Н.Б. Основы перевода. – М.,1959. 

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

знание, 2003. – 287 с. 



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

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

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

К.: Знання, 2005. 

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

8. 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. Аристов Н.Б. Основы перевода. – М.,1959. 

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

знание, 2003. – 287 с. 

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

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

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

К.: Знання, 2005. 

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

8. 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. 

9. 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: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

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, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 8 

(V сем. – 4; VІ сем. – 4) 

Галузь знань: 

0203 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія. 

Переклад 
(шифр і назва) 

Загальна кількість годин – 240 

(V сем. – 120 ; VІ сем. – 120) 

Спеціальність: 

_____________ 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

V-VІ -й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

V сем. – 3; VІ сем. – 3; 

самостійної роботи студента – 

V сем. – 4; VІ сем. – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Практичні 

102 год. 

Самостійна робота 

138 год.  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання – 45% / 55% 



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 ІІІ курсі передбачає оволодіння студентами основами 

перекладу граматичних явищ, а саме умовного способу, безособових форм 

дієслова, складнопідрядних речень, а також конструкцій (каузативні, 

еліптичні, з порівняльними формами). Певна увага також приділяється 

перекладу стилістичних засобів. 

У результаті вивчення даного курсу 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)). 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

Кредит 1. 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 

30  12   18 

Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій 

Переклад еліптичних конструкцій. 

Переклад емфатичних конструкцій 
30  14   16 

Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова 

Переклад інфінітиву та конструкцій з ним. 

Переклад дієприкметника та конструкцій з 

ним. Переклад герундія та конструкцій з 

ним 

30  14   16 

Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій 

Переклад каузативних конструкцій. 

Переклад конструкцій з порівняльними 

формами. Засоби відображення 

заперечення під час перекладу 

30  14   16 

Кредит 5. Переклад простих і складних речень 

Переклад простих речень. Переклад 

складносурядних та складнопідрядних 

речень. Перекладацький аналіз простих і 

складних речень 

30  12   18 

Кредит 6. Особливості перекладу речень 

Співвідношення структури речення в 

оригіналі та в перекладі. Зміна структури 

речення. Зміна порядку слів. Членування 

та об’єднання речень 

30  12   18 

Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів 

Стилістичні проблеми перекладу. 

Переклад лексичних стилістичних засобів 
30  12   18 

Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів 

Стилістичні проблеми перекладу. 

Переклад синтаксичних стилістичних 

засобів 

30  12   18 

Усього годин: 240  102   138 

 



4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова  

1. 
Форми умовного способу дієслова. Особливості вживання 

умовного способу дієслова в англійській мові 
2 

2. 
Відтворення Conditional & Suppositional Mood засобами 

української мови 
2 

3. 
Відтворення Subjunctive II & Subjunctive I засобами української 

мови 
2 

4. Диференціація способів перекладу умовного способу дієслова 2 

5.-6. 
Аналіз перекладу умовного способу дієслова в художньому 

тексті 
4 

 Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій  

7. Переклад еліптичних конструкцій типу if any, if anything 2 

8. 
Переклад еліптичних конструкцій зі сполучниками whatever, 

however 
2 

9. Переклад емфатичних конструкцій з підсилювальним do 2 

10. Переклад емфатичних конструкцій зі зворотнім порядком слів 2 

11. Переклад емфатичних допустових речень 2 

12. Переклад речень з подвійним запереченням 2 

13. Переклад умовного способу. Переклад конструкцій. КР № 1 2 

 Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова  

14. Переклад інфінітиву 2 

15. Переклад інфінітивних конструкцій 2 

16. Переклад дієприкметника 2 

17. Переклад дієприкметникових конструкцій 2 

18. Переклад герундія 2 

19. Переклад герундіальних конструкцій 2 

20. Переклад конструкцій з безособовими формами дієслова 2 

 Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій  

21. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to have 2 

22. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to get 2 

23. Переклад каузативних конструкцій з дієприкметником ІІ 2 

24. Переклад конструкцій з порівняльними формами 2 

25. Переклад порівняльних конструкцій типу the more…the better 2 

26. Антонімічний переклад англійського заперечення 2 

27. 
Переклад безособових форм дієслова та каузативних 

конструкцій. КР № 2 
2 

 Кредит 5. Переклад простих і складних речень  

1. Переклад простих і складносурядних речень 2 

2. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 2 



додатку 

3. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

ознаки 
2 

4. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

умови 
2 

5. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

підмету 
2 

6. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

присудку 
2 

 Кредит 6. Особливості перекладу речень  

7. Співвідношення структури речення в оригіналі та в перекладі 2 

8. Зміна структури речення 2 

9. Зміна порядку слів 2 

10. Членування речень 2 

11. Об’єднання речень 2 

12. Особливості перекладу речень. КР № 3 2 

 Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів  

13. Переклад гіперболи 2 

14. Переклад літоти 2 

15. Переклад епітетів 2 

16. Переклад метафори 2 

17. Переклад метонімії 2 

18. Переклад метафори та епітетів 2 

 Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів  

19. Синтаксичні стилістичні засоби 2 

20.-

23. 
Переклад синтаксичних стилістичних засобів 8 

24. Стилістичні засоби перекладу. КР № 4 2 

Разом: 102 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми. Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова  

1. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 7-12) 

18 

 Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій  

2. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 29-39) 

16 

 Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова  



3. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 12-29) 

16 

 Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій  

4. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 39-44) 

16 

 Кредит 5. Переклад простих і складних речень  

5. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 52-60) 

18 

 Кредит 6. Особливості перекладу речень  

6. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 60-64) 

18 

 Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів  

7. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 64-67) 

18 

 Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів  

8. 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 64-67) 

18 

Разом: 138 

6. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як 

лекція-діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під 

час самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу.  

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). 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР Підсумковий тест Сума 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

128 160 800 100 
45/55 

60 
27/33 

100 
45/55 

60 
27/33 

60 
27/33 

36 
16/20 

60 
27/33 

36 
16/20 



Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота на заняттях з практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови передбачає виконання практичних завдань: переклад речень з 

певними граматичними явищами та опитування вивченого теоретичного 

матеріалу. За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» (45-36 / 27-20 / 16-12) – студент виконує всі вправи, 

зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення граматичного 

явища не викликає труднощів;  вичерпно і повністю засвоїв теоретичний 

матеріал відповідної теми та вільно ілюструє вивчені граматичні явища 

практичними прикладами; 

«Добре» (35-26 / 19-12 / 11-8) – студент виконує всі вправи, зазначені 

робочою програмою, виконання вправ та пояснення граматичного явища 

викликає невеликі труднощі; без суттєвих помилок перекладає речення; 

добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих труднощів ілюструє 

засвоєні граматичні явища практичними прикладами; 

«Задовільно» (25-16 / 11-5 / 7-4) – студент виконує лише частину вправ, 

що зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення 

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 граматичні явища 

практичними прикладами; 

«Незадовільно» (15-0 / 4-0 / 3-0) – студент не виконує взагалі або 

виконує недостатню кількість вправ, не може пояснити граматичне явище, 

що вивчається; переклад речень не відповідає вимогам; не оволодів 

теоретичними знаннями з відповідної теми. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 55% 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» (55-45 / 33-23 / 20-15) – студент виконує всі вправи, 

відведені на самостійне виконання; виконання вправ не викликає труднощів, 

студент може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» (44-30 / 22-12 / 14-10) – студент виконує всі вправи, відведені 

на самостійне виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» (29-15 / 11-5 / 9-4) – 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 

2. Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – Миколаїв: 

МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. 

10. Рекомендована література 

Базова: 

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

К.: Знання, 2005. 

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

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

Допоміжна: 

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

знание, 2003. – 287 с. 

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.twirpx.com/file/345873/ 

2. http://www.twirpx.com/file/233401/ 

3. https://studfiles.net/preview/5589209/ 



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 

Практичне заняття № 1 

Тема: Форми умовного способу дієслова. Особливості вживання умовного 

способу дієслова в англійській мові. Особливості вживання умовного 

способу англійського дієслова в різних стилях. 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, навчити перекладати 

речення з умовним способом дієслова.  

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

Новое знание, 2003. – 287с. (впр.1, стор.82-83). 

Аракін В.Д. Практичний курс англійської мови. 2 курс. (впр.68-75, стор. 469-

476). 

Каушанська Л.В. Збірник вправ з граматики англійської мови. (впр.1-12, 

стор.98-104). 

 

Практичне заняття № 2 
Тема: Переклад умовного способу дієслова (Conditional Mood) 

Мета: навчити перекладати речення з умовним способом дієслова, розвивати 

навички аналізу теоретичного матеріалу з теми. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (впр.2, стор.83-84). 

 

Практичне заняття № 3 
Тема: Переклад умовного способу дієслова (Subjunctive II) 

Мета: формувати навички перекладу речень з умовним способом дієслова, 

вчити здійснювати експериментальний аналіз способів перекладу речень з 

умовним способом дієслова. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (впр. 3, 

стор. 233-234). 

 

Практичне заняття № 4 
Тема: Переклад умовного способу дієслова (Suppositional Mood) 

Мета: формувати навички перекладу речень з умовним способом дієслова, 

вчити здійснювати експериментальний аналіз способів перекладу речень з 

умовним способом дієслова. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (текст 3, 

стор.234-235). 

 

Практичне заняття № 5 
Тема: Диференціація способів перекладу умовного способу дієслова. 

Порівняльний аналіз перекладу умовного способу дієслова 



Мета: вчити диференціювати різні форми умовного способу дієслова, 

формувати навички перекладу речень з умовним способом дієслова. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.75-76). 

 

Практичне заняття № 6 
Тема: Аналіз перекладу умовного способу дієслова в художньому тексті 

Мета: вчити диференціювати різні форми умовного способу дієслова, 

вдосконалювати навички перекладу речень з умовним способом дієслова, 

формувати навички аналізу способів перекладу умовного способу дієслова в 

художньому тексті. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.76-77, текст стор. 261-263). 

 

Практичне заняття № 7 
Тема: Переклад еліптичних конструкцій типу «if any, if anything» 

Мета: ознайомити зі способами перекладу еліптичних конструкцій типу «if 

any, if anything». 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (текст 3 

стор.267) 

 

Практичне заняття № 8 
Тема: Переклад еліптичних конструкцій зі сполучниками «whatever, 

however» 

Мета: ознайомити зі способами перекладу еліптичних конструкцій зі 

сполучниками «whatever, however», розвивати навички аналізу теоретичного 

матеріалу з теми. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.168-172). 

 

Практичне заняття № 9 
Тема: Переклад емфатичних конструкцій з підсилювальним do 

Мета: розвивати навички аналізу теоретичного матеріалу з теми, формувати 

навички перекладу емфатичних конструкцій з підсилювальним do. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.200-201). 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Переклад емфатичних конструкцій зі зворотнім порядком слів 

Мета: формувати навички перекладу емфатичних конструкцій зі зворотнім 

порядком слів, вчити здійснювати аналіз способів їх перекладу. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.201-203). 

 



Практичне заняття № 11, 12 

Тема: Переклад емфатичних допустових речень та речень з подвійним 

запереченням 

Мета: вчити здійснювати аналіз способів перекладу всіх видів емфатичних 

конструкцій. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 99-106). 

 

Практичне заняття № 13 
Тема: Переклад умовного способу. Переклад конструкцій. КР № 1 

Мета: контроль навичок перекладу умовного способу, еліптичних та 

емфатичних конструкцій. 

 

Практичне заняття № 14 
Тема: Види та форми англійського інфінітиву. Переклад інфінітиву 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, ознайомити з 

основними способами перекладу інфінітиву. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 18-22). 

 

Практичне заняття № 15 
Тема: Переклад інфінітивних конструкцій 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, ознайомити з 

основними способами перекладу об’єктно-предикативного, суб’єктно-

предикативного інфінітивного звороту, абсолютного інфінітивного звороту, 

розвивати навички аналізу теоретичного матеріалу з теми. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 22-26). 

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

Знання, 2005. (стор.108-117). 

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

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (207-214). 

 

Практичне заняття № 16 
Тема: Дієприкметник та його функції. Переклад дієприкметника 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, ознайомити з 

основними способами перекладу дієприкметника. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 27-31). 

 

Практичне заняття № 17 
Тема: Дієприкметникові конструкції. Переклад дієприкметникових 

конструкцій 



Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, розвивати навички 

аналізу теоретичного матеріалу з теми, ознайомити зі способами відтворення 

дієприкметникових конструкцій українською мовою.. 

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

Шпака. – К.: Знання, 2005. (стор.126-144). 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 31-36). 

 

Практичне заняття № 18 
Тема: Переклад герундія 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, ознайомити з 

основними способами перекладу герундія, розвивати навички аналізу 

теоретичного матеріалу з теми. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 36-42). 

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

Знання, 2005. (стор.117-126). 

 

Практичне заняття № 19 
Тема: Переклад герундіальних конструкцій 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, ознайомити з 

основними способами перекладу герундальних конструкцій, розвивати 

навички аналізу способів перекладу безособових форм дієслова. 

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

Новое знание, 2003. – 287с. (стор. 43-47). 

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

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (214-217). 

 

Практичне заняття № 20 
Тема: Переклад конструкцій з безособовими формами дієслова 

Мета: закріпити навички перекладу безособових форм дієслова. 

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

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

 

Практичне заняття № 21, 22 
Тема: Переклад каузативних конструкцій з дієсловами to have, to get 

Мета: ознайомити з основними способами перекладу каузативних 

конструкцій з дієсловами to have, to get. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (248-251). 

 

Практичне заняття № 23 
Тема: Переклад каузативних конструкцій з дієприкметником ІІ 



Мета: ознайомити з основними способами перекладу каузативних 

конструкцій з дієприкметником ІІ, вчити здійснювати експериментальний 

аналіз способів перекладу каузативних конструкцій. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (251). 

 

Практичне заняття № 24 

Тема: Порівняльні конструкції англійської та української мов. Переклад 

конструкцій з порівняльними формами 

Мета: повторити вивчене в курсі практичної граматики, розвивати навички 

аналізу теоретичного матеріалу з теми, ознайомити зі способами перекладу 

конструкцій з порівняльними формами. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (впр. 1, 2, 3, 

4 стор.276-277). 

 

Практичне заняття № 25 
Тема: Переклад порівняльних конструкцій типу the more…the better 

Мета: формувати навички перекладу конструкцій з порівняльними формами. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (277-280). 

 

Практичне заняття № 26 
Тема: Антонімічний переклад англійського заперечення 

Мета: ознайомити з антонімічним перекладом англійського заперечення, 

вчити здійснювати експериментальний аналіз способів перекладу 

каузативних та порівняльних конструкцій. 

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

Н.Ф. Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. (286-290). 

 

Практичне заняття № 27 
Тема: Переклад безособових форм дієслова. Переклад каузативних та 

порівняльних конструкцій. КР № 2 

Мета: контроль навичок перекладу безособових форм дієслова, каузативних 

та порівняльних конструкцій. 

 



КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (КР) 

КР № 1 

1. Дайте відповіді на наступні питання: 

Які існують засоби передачі умовного способу дієслова в англійській мові? 

Яким чином відбувається відтворення умовного способу англійського 

дієслова в українському перекладі? 

2. Перекладіть речення українською мовою, визначте засіб перекладу 

умовного способу дієслова: 

1. When the committee was considering the new system, it asked the Ministry of 

Labor what the effect would be if prices were rounded up to the nearest half-cent. 

If prices from 1d to 11d were rounded up to the nearest half-cent, this would result 

in an average price rise of 13 per cent in this range. 

2. They had a special reason for preferring short-time — the low normal wastage at 

its works — but, again, fear of a strike if redundancies were declared also 

influenced the company. 

3. It would be foolish to think that all this will be easy. 

4. It would give the General Council the right to sit in judgment on wage claims 

before they are submitted, and demand that the unions should delay their claims 

until this has been done. 

5. In preparation for their meeting tomorrow it would be a very good idea if Trades 

Union Congress leaders would make a point of meeting the rank-and-file workers 

who are lobbying Parliament today. 

6. Even if NATO Governments were not yet prepared to abolish both the NATO 

and Warsaw Pacts it would still be possible to reach an understanding on 

liquidating the military organizations of these groupings. 

7. A visit to the detained African leaders would therefore most likely have resulted 

in the rejection of the Prime Minister's proposals — which would have been 

awkward for him on the eve of the Labor Party conference. 

8. Even if this proposal were acted upon, and it is now evident that the President 

has disavowed it, the fundamental guns-instead-of-butter nature of the economy 

would in no way be altered. 

9. This veto provision reflects the conviction of those who drafted the Charter that 

the United Nations would be unable to take an important initiative for the 

maintenance of peace and security unless there was unanimity among the big 

powers and that to attempt so, would be  a futile gesture, endangering the 

organization. 

10. If it had been reached on a national scale the whole political scene in India 

would have been transformed, and the Right Wing gains in other areas would have 

been impossible. 

11. No one is under any illusion that had the men not shown their strike solidarity 

there would be no extra £ 2 a week in the 64 В.А.С.
1
 men's wage packets this 

week. 

                                                 
1
 B. A. C.=Birmingham Aluminum Castings 



12. Unemployment of those proportions, were it general, would be a national 

catastrophe. 

13. Had the election campaign been still in progress the wage squeeze might  have 

become an issue. 

14. February's trade figures showed a £62 million deficit. There would have been 

an even worse result for 1968 had it not been for the £ 559 million that foreign 

businessmen invested  in Britain. 

15. The British Foreign Secretary will now be entering what are officially termed 

"the pre-negotiations" with an ardent will to succeed. But the Prime Minister 

would hardly have taken the unprecedented step of deciding to go along, too, had 

he been sure they would fail. 

16. But for import restrictions, quotas and American-imposed embargoes, Anglo-

Soviet trade would  be larger than it is today. 

17. The Prime Minister refused to be drawn yesterday into saying what he would 

do if his attempt to "renegotiate" the Nassau agreement were to fail. 

18. The new draft constitution of Rhodesia is to be voted on in a referendum in 

May. The constitution would establish complete racial segregation of the 

electorate. There would be one roll for the whites... The other roll would be for 

those Africans who can pass the high income and educational voting qualifications, 

raised again last week. 

19. Should the Tories succeed in finding a candidate we may yet see the spectacle 

of the three brands of Tories fighting each other for the votes. 

20. Today's  talks, therefore, will certainly lay down guide-lines for a Tory 

Manifesto should an early election materialize. 

3. Дайте відповідь на запитання: 

а) Яке значення мають еліптичні конструкції і як передаються українською 

мовою? 

б) Чи належать до еліптичних конструкцій підрядні допустові речення зі 

сполучниками whatever, however? Як такі речення передаються українською 

мовою? (надайте приклад) 

4. Перекладіть українською мовою: 

1. If anything, it came to as a sad reminder that this problem must be addressed in 

its totality without delay. 

2. Few, if any, aspects of the trade union movement have received as much 

attention as the strike. For of all trade union actions the strike is the most 

spectacular. 

3. Whatever I say, I seem to say the wrong thing. 

4. The Labour candidate said, if elected, he would support the workers’ wage 

demand. 

5. Admittedly, the Government’s economic policy has completely failed. 

5. Перекладіть українською мовою: 

In view of this, Mrs. Griffiths, who was more practical than her husband at all 

times, and who was intensely interested in Clyde’s economic welfare, as well as 

that of her other children, was actually wondering why Clyde should of a sudden 



become so enthusiastic about changing to this new situation, which, according to 

his own story, involved longer hours and not so very much more pay, if any. 

6. Перекладіть українською мовою та визначте емфатичні 

конструкції: 
1) I assure you, that I don’t at all disbelieve you. 

2) It was not until 1770 when James Cooke chartered the east coast that any major 

exploration of Australia was undertaken.  

3) Courage Jeorge  II certainly had. 

4) Late though it was the sun was still in the sky. 

5) Stress in no respecter of age. Or sex. Or wealth. 

6) I was less than delighted at seeing you here. 

7) He was so glad when understood that my thoughts of him were at their kindest. 

8) My cousin was as happy a young man as any in the world. 

9) However cold this winter is, the one of 1941 was still colder. 

10)It was not until he came that the pupils began to write the test.  

7. Перекладіть текст та визначте способи передачі емфатичних 

конструкцій: 

“Whatever is worth doing is worth doing well”. Who ever said this originally was 

perfectly right. For whenever and wherever we come upon something that is not 

done properly, we feel annoyed no matter what it is: a poor book, an ugly building, 

a tasteless dinner or inaccurate measurements. Everybody would seem to agree 

with this, as far as somebody else’s work is concerned. But are we equally critical 

of everything done by ourselves?     

 

КР № 2 

1. Перекладіть українською мовою, визначте функцію та 

прокоментуйте спосіб перекладу інфінітиву, дієприкметника, герундія та 

конструкцій з ними: 

1. These happy events occurred without any recommendation having been made by 

Rainborough, and indeed without his having been officially informed. 

2. Nobody can go on living without some belief. 

3. They promised not to undertake any actions without consulting their partners. 

4. Watching football matches may be exciting enough, but of course it is more 

exciting playing football. 

5. You must excuse my being breathless, I’m not really breathless, it is just the 

excitement.  

«The Jumping Frog» by Mark Twain is said to have pleased its author best of all 

he wrote in that style. 

6. The place of discovery was a hall which appears to have been the king's throne-

room. 

7. All the mental functions and activities which are said to be products of mind as 

distinct from matter, are products of matter. 

8. If details remain in which we disagree, they hardly can affect the general picture 

of this art that our different works will be found to contain. 



9. Human beings seem to have had the power of speech as far back as history can 

trace them; and animals, while they can make certain limited sounds and at times 

give them certain limited meanings, cannot be said to possess speech in the same 

sense that humans possess it. 

10. When a book is greatly admired and often read, the language in which it is 

written is likely to be imitated to some extent by those who read it. 

11. Many of the new compounds have come to Chinese by way of Japanese, the 

Japanese having set themselves earlier than the Chinese to assimilate the teachings 

of European science. 

12. All the city (Madras) to the north of the old fort contains the native quarters, 

and the business offices of the white men, but the latter live to the south of the fort, 

their houses standing in large gardens. 

13. The origin of several of the names in «Hamlet» having been explained in this 

section, we may as well note here some of the others. 

14. The monkey is regarded by the natives with superstitious reverence, the power 

of walking erect and talking being ascribed to it, and is esteemed a clever 

physician. 

15. By the sixteenth and seventeenth centuries fur had become Russia's most 

important single item in foreign and domestic commerce, Russian furs being 

prominent in the markets of both Europe and China. 

2. Перекладіть українською мовою, підкресліть каузативну 

конструкцію та визначте групу, до якої вона належить: 
1. The gangsters tried to force these editors to their side by offering them a 

share of the gambling and illicit profits.  

2. Factories burn electric lights and have their machinery running day and 

night.  

3. The secret meeting at Currawong discussed a plan to get the conference to 

wipe off the State Executive every member who could not be trusted to vote for the 

right wing Senate team candidate.  

4. I can't have her getting her death of cold and then not being fit for work. 

5. I had him read the script last night.  

3. Перекладіть українською мовою, приділяючи увагу перекладу 

конструкцій з порівняльними формами: 

1. 1 was not a spendthrift like other men, I never wronged any man of a shilling, 

though I am as sharp a fellow at a bargain as any in Europe.  

2. When I heard this, I made a sudden bound back, and gave such a cry as any man 

might who was in such a way.  

3. And though, I must confess, what was proved by subsequent circumstances, that 

nature has not endowed me with a large, even, I may say, an average share of 

bravery, yet a man is very willing to flatter himself to the contrary; and after a little 

time I got to believe that my killing the dog was an action of undaunted courage 

and that i was as gallant as any of the one hundred thousand heroes in our army.  

4. The Art Institute in Chicago opens its Morion Wing this week with "Treasures 

of Versailles", as splendid an exhibition as any the United States will see this year.  

5. Her health was poor, but her brain was as keen as anything. 



6. That was the room that Nancy liked best in all the house. 

7. Fortunately, just when the things were blackest, the was broke out. 

8. In general they went to dine at one of the better restaurants in Montparnasse. 

9. I could no more have offended my friend than I could have betrayed myself.  

10. This war was not described in the press, much less deprecated.  

4. Перекладіть українською мовою, приділяючи увагу перекладу 

заперечним конструкціям: 

1. It is not until 1959 that chemists succeeded in obtaining this compound.  

2. Further investigations along the same lines are likely to produce not only 

interesting information about the development of Byzantine painting, but also 

about the history of the whole European theatre. 

3. Not until Dalton made his famous discovery did scientists realize the 

importance of this law. 

4. If one and the same language is spoken in different communities, the 

tendency will be not only to change, but also to differentiation. 

5. It is not improbable that there took place an inversion of configuration.  

6. The reaction did not start until the next morning.  

7. He was admired not only for his technical skill, but also for his ability to 

attract people. 

8. Valuable as was this pioneer work, interrelation of the    results was difficult 

because it was neither a study of the equilibrium nor of the kinetics of the reaction. 

9. This question was not mentioned. Nor did the Geneva conference discuss the 

problem of the far East.  

10. Neither of the parties can be said to have unified or planned their actions. 

11. Neither title is good enough for this play — the first having a slightly 

academic tang about it, and the second seems reminiscent of a non-very-important 

second- feature film. 

12. Hunting by means of surprise in the case of sleeping or exhausted animals 

would also be practiced — a means in common use with the Bushmen, who have 

brought it to the height of perfection. Neither is it impossible that the use of lasso, 

throwing-stick and snare was known. 

13. It was not until his book was published for the second time that it became 

more widely known. 

14. Actually, however, it is not until the other person begins to speak that you 

can form a very definite idea of his personality and his character. 

15. Not only did Osborne isolate many new proteins of vegetable origin, but 

described them in detail. 

 

КР № 3 

1. Дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Наведіть приклад підрядного підметкового та предикативного речення та 

прокоментуйте способи їх перекладу.  

2. Підрядні речення якого типу можуть вводитися за допомогою сполучника 

whether? 



3. Які існують граматичні засоби відтворення структури речень у тексті? 

4. Як перекладаються українською мовою підрядні підметкові речення, які 

починаються з what? Наведіть приклад. 

5. В чому полягає суть членування висловлювання та об’єднання речення? 

2. Перекладіть речення українською мовою: 

1. In older times the energy of falling water was utilized by means of water 

wheels. 

2. To accelerate the process, the experimenter raised the temperature as 

evaporation is known to take place more rapidly at a higher temperature. 

3. The fact cannot be challenged that the Kuomin-tang government overthrown 

by the people's revolution ceased to be the government of China and 

degenerated into a clique in the employ of a foreign power. 

4. At the beginning of the century scientists succeeded in breaking the tiny 

nucleus of an atom by attacking it with even tinier particles propelled at 

enormous speeds. 

5. The size of atoms varies, depending upon the number of electrons revolving 

around the nucleus. 

6. Anything that destroys the hydrogen ion by combining with or destroying its 

positive charge is said to neutralize the acid. 

7. We find the condenser to be, on the whole, two conductors separated by a 

dielectric medium or an insulating material. 

8. The unit of heat is called a calorie, the word calorie coming from the latin 

word calor which means heat. 

9. The most active metals combine directly with hydrogen when heated in its 

presence. 

10. A steam turbine is known to operate by means of heat which it derives from 

steam and which it converts into mechanical work. 

11. An elastic body is one that tends to return to its original shape when the 

deforming force is removed. 

12. In the processes taking place in a nuclear reactor leading to the release of 

atomic energy, it is only the atomic nuclei which are involved while the 

electrons may be neglected. 

13. A farad being too large a unit for practical use, a microfarad is generally 

employed for measuring capacity. 

14. It should be kept in mind that molecules, atoms, and electrons are all so small 

that the most powerful microscope in the world is insufficient to reveal them. 

15. Some of the oxides do not appear to react with water at all. 

 

КР № 4 

1. Перекладіть речення та визначте стилістичні засоби, які були 

використані у них: 

1. She looked down on Gopher Prairie. The snow stretching without break from 

street to devouring prairie beyond, wiped out the town's pretense of being a 

shelter. The houses were black specks on a white sheet. 



2. He had all the confidence in the world, and not without reason. 

3. He smelled the ever-beautiful smell of coffee imprisoned in the can. 

4. He went about her room, after his introduction, looking at her pictures, her 

bronzes and clays, asking after the creator of this, the painter of that, where a 

third thing came from. 

5. He made his way through the perfume and conversation. 

6. It was not unnatural if Gilbert felt a certain embarrassment. 

7. "Is it shark?" said Brody. The possibility that he at last was going to confront 

the fish - the beast, the monster, the nightmare - made Brody's heart pound. 

8. "Some remarkable pictures in this room, gentlemen. A Holbein, two Van 

Dycks and if I am not mistaken, a Velasquez. I am interested in pictures." 

9. "Of course it's important. Incredibly, urgently, desperately important." 

10. I was staring directly in front of me, at the back of the driver's neck, which was 

a relief map of boil scars. 

2. Перекладіть текст українською мовою, встановіть способи 

перекладу лексичних та синтаксичних стилістичних засобів: 

Ecological Human Rights 
Ecological human rights can be seen as a response to the global 

environmental situation. They are a product of our time, in the same way that 

political and civil rights were a product of historical events in earlier times. 

Another way forward being discussed by some people is the concept of 

ecological human rights. This approach attempts to reconcile the philosophy of 

human rights with ecological principles. Human rights (such as human dignity, 

liberty, property and development) need to respond to the fact that individuals 

operate not only in a political and social environment, but also in a natural 

environment. Just as each individual has to respect the intrinsic value of fellow 

human beings, the individual also has to respect the intrinsic value of other fellow 

beings (animal, plants and ecosystems). 

One of the biggest challenges facing teachers and youth workers today is 

educating people to understand the dual concepts of respect for human dignity and 

for the intrinsic value of life and how to live accordingly. In other words, to "think 

globally and act locally" and to find new lifestyles which can be sustained into the 

future. 



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. 

 

ППЗОМ 

для четвертого курсу (за 2 та 3 курси) 

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 

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


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. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – It would be dangerous to see 

him off at the station: 

Було б небезпечно проводжати його на станцію. 

Буде небезпечно проводжати його на станцію. 

Він небезпечний, не варто проводжати його на станцію. 

Треба проводити його на станцію. 

Краще проводити його на станцію. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – The British people have to 

submit to new taxation, however high: 

Англійському народові доводиться примирятися з новими податками, якими 

б високими вони не були. 

Британцям доводиться миритися з високими податками, якими б новими 

вони не були. 

Людям доводиться миритися з британськими податками, якими б вони не 

були. 

Британцям доводиться миритися з новими податками, якими б високими 

вони не були. 

Британці згодні миритися з новими податками, якими б високими вони не 

були. 

 



Оберіть коректний переклад наступного речення – The first person to raise 

objections was the Minister himself: 

Заперечив перший міністр. 

Сам міністр вперше у своєму житті заперечив. 

Першим, хто виступив із запереченням, був сам міністр. 

Перший міністр заперечив сам. 

Перший міністр вирішив не заперечувати. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – If considered from this point 

of view, the problem takes on a new aspect: 

Якщо надати проблемі нового характеру, вона буде розглянута. 

Якщо розглядати цю проблему з цієї точки зору, то вона набуває іншого 

характеру. 

З новим характером ця проблема  стає невирішальною. 

Якщо вирішувати цю проблему іншим засобом, вона зникає. 

Якщо не вирішувати цю проблему, вона зникне. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – This question is too difficult 

to be settled without further consultations: 

Це питання занадто складне, щоб вирішити його без подальших 

консультацій. 

Подальше питання потребує важких консультацій. 

Занадто багато консультацій, це заважає вирішити це питання. 

Хоча це питання і занадто складне, його треба вирішувати без подальших 

консультацій. 

Це складне питання треба вирішувати без подальших консультацій. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – But the decision, if logical, 

requires a measure of courage: 

Але це рішення, хоча воно й логічне, потребує певної мужності. 

Хоча це і мужнє рішення, воно вимагатиме певної логічності. 

Це логічне рішення вимагатиме мужності. 

Це рішення не потребує ніякої мужності, тому що воно цілком логічне. 

Якщо це рішення логічне, воно потребуватиме якоїсь мужності. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – The delegation is reported 

to have left for Paris: 

Делегатам повідомили, що вони мають поїхати до Парижу.  

Делегація повідомила, що поїде до Парижу. 

Повідомляють,  що делегація виїхала до Парижу. 

Повідомте, коли делегація поїде до Парижу. 

Повідомляють, що делегація поїде до Парижу. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Whatever the purpose of 

your travel, we hope flying with us gets you in the right mood to enjoy your trip: 



Ми примусимо вас насолоджуватися поїздкою, незалежно від вашої мети. 

Якою б не була мета вашої мандрівки, маємо надію, що з нами ви повною 

мірою отримаєте насолоду від подорожі. 

Нас не цікавить мета вашої подорожі, але ми обіцяємо вам насолоду від неї. 

Залежно від мети вашої подорожі ви отримаєте від неї насолоду чи ні. 

Якщо ви отримаєте насолоду від вашої подорожі, ви здійсните свою мету. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – The preliminary talks are 

not expected to last more than two weeks: 

Попередні переговори тривали не більше двох тижнів. 

Вважається, що необхідно два тижні для проведення попередніх переговорів. 

Ніхто цього не очікував, але попередні переговори тривали більше двох 

тижнів. 

Попередні очікування полягають в тому, що переговори мають зайняти два 

тижні. 

Вважають, що попередні переговори будуть тривати не більше двох тижнів. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – It was not until he had read 

that letter that he understood everything: 

І лише після того, як він прочитав той лист, він  все зрозумів. 

Якби він прочитав той лист, він би нічого не зрозумів. 

Це було не до того, як він прочитав той лист, що він все зрозумів. 

Ще до того, як він прочитав цей лист, він усе зрозумів. 

Він не читав цього листа, але усе зрозумів. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Present plans are for the 

Prime Minister to make a statement in the first part of next week: 

Прем’єр-міністр має плани щодо свого виступу. 

Плани прем’єр-міністра полягають в тому, щоб хтось виступив до наступної 

середи. 

Планується, що прем’єр-міністр виступить із заявою до наступної середи. 

Прем’єр-міністр повинен виступити із заявою до наступної середи. 

Виступ прем’єр-міністра перенесено до наступного тижня. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Not until Pavlov made his 

famous discovery did the scientists realize this law: 

Павлов не робив ніяких відкриттів, але вчені зрозуміли значення цього 

закону. 

Тільки тоді, коли Павлов зробив своє відоме відкриття, учені зрозумілі 

значення цього закону. 

Тільки коли Павлов став ученим, відкрили цей закон. 

Поки Павлов не вигадав цей закон, учені не робили ніяких відкриттів. 

Павлов зміг зробити своє відоме відкриття тільки тоді, коли вчені зрозуміли 

значення цього закону. 

 



Оберіть коректний переклад наступного речення – They offered us a lot of 

goods, delivery to be made in October: 

Доставка багатьох товарів відбудеться лише у жовтні. 

Вони запропонували нам партію товарів, які ми повинні забрати у жовтні. 

Жовтень пропонує нам доставки товарів. 

Вони запропонували нам партію товарів, поставка яких  мала відбутися  у 

жовтні. 

Вони запропонували нам добру доставку у жовтні. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – In this the committee enjoys 

the powerful, if unspoken, support of the vast bulk of the population: 

Основна частина населення, хоча її і неможливо описати словами, підтримує 

цю силу. 

Населення користується підтримкою комітету, хоч і не визнає цього. 

У цьому питанні комітет користується сильною, хоча вона і невиражена 

словами, підтримкою основної частини населення. 

У цьому питанні комітет не підтримує основну частину населення, але не 

може пояснити чому. 

У цьому разі комітету подобається підтримка основної частини населення, 

але він цього не виражає. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – He is no linguist: 

Він не може бути лінгвістом. 

Він зовсім не лінгвіст. 

Який з нього лінгвіст! 

Це не він лінгвіст. 

Він не знає, хто такий лінгвіст. 

 

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? 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – They can organize their 

work without being interfered with and controlled by big business: 

Вони можуть організувати свій бізнес без будь-якої роботи. 

Вони можуть організувати свою роботу без втручання і контролю з боку 

великого бізнесу. 

Великий бізнес може бути контрольований без будь-якого втручання. 

Вони не можуть організувати свою роботу без втручання і контролю з боку 

великого бізнесу. 



Якби не втручання і контроль з боку великого бізнесу, вони б змогли 

організувати свою роботу. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – They promised not to 

undertake any actions without consulting their partners: 

Вони пообіцяли не розпочинати ніяких дій, не порадившись зі своїми 

партнерами. 

Вони пообіцяли проконсультуватися з партнерами. 

Партнери пообіцяли порадити їм, які дії приймати.  

Вони пообіцяли не втручатись до того, як вони не нададуть консультацій 

своїм партнерам. 

Вони пообіцяли нічого не робити без своїх партнерів. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Neither would it be realistic 

to deny that power has a role in our relations: 

Нереалістично заперечувати роль сили у стосунках. 

Нереалістично заперечувати, що сила має певне значення у стосунках. 

Було б неправдою заперечувати, що сила грає певну роль у наших стосунках. 

Наші стосунки заперечують цю реалістичну силу. 

Ця нереалістична сила займає певну роль у наших стосунках. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Not once did he ask 

anything that might have made him feel ill at ease: 

Він зажди питав про таке, через що почувався незручно. 

Жодного разу він не запитав про таке, що могло б поставити його у незручне 

становище. 

Жодного разу він не почувався незручно. 

Можливо, він почувався незручно тому, що його ніколи ні про що не питали. 

Жодного разу він не про що не питав і, можливо, це змушувало його 

відчувати себе незручно. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – They cannot achieve their 

aim unless they resort to outside help: 

Вони можуть досягти своєї мети за умови, що скористаються допомогою 

ззовні. 

Вони не можуть досягти мети, якщо скористаються чужою допомогою. 

Вони можуть не досягти мети, якщо скористаються чужою допомогою. 

Вони не можуть скористатися чужою допомогою, тому що це не є їхньою 

метою. 

Вони можуть і не досягти своєї мети, але завжди звертаються по допомогу. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – They passed the resolution 

calling for a world peace conference: 

Вони закликали до світової конференції. 

Світова конференція має відбутися під час прийняття резолюції. 



Вони прийняли резолюцію, яка закликала до проведення конференції з 

питань миру у всьому світі. 

У резолюції вони закликали конференцію вирішити питання миру у всьому 

світі. 

У резолюції їх закликали провести світову конференцію. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – What is required is a ban on 

testing of all nuclear weapons: 

Необхідно заборонити випробування усіх видів ядерної зброї. 

Випробування усіх видів ядерної зброї необхідно. 

Абсолютно необхідно випробувати усі види ядерної зброї. 

Ядерна зброя – це те, що необхідно випробувати. 

Випробування усіх видів ядерної зброї заборонено. 

 

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. 

 

Форма were + infinitive використовується в умовному підрядному реченні для 

позначення малоймовірної умови, що належить до майбутнього часу; 

перекладається дієсловом умовного способу. 

Інфінітив у функції означення перекладається українською мовою, як 

правило, підрядним означальним реченням з модальним дієслівним 

присудком. 

 

Інфінітив у функції додатка демонструє приклад повної граматичної 

еквівалентності; перекладається інфінітивом, іноді підрядним реченням. 

 

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 

 

Встановіть відповідність між дієсловами, які вживаються в суб’єктно-

предикативном інфінітивном звороті, та їх перекладом: 

is reported to   повідомляють, як стало відомо 

is believed to   вважають (-ється) 

is considered to   існує думка 

is understood to   зрозуміло, згідно з одержаними даними 

is expected to   очікують (-ється) 

 

Встановіть відповідність між дієсловами, які вживаються в суб’єктно-

предикативном інфінітивном звороті, та їх перекладом: 

appears to    очевидно, виявляється 

is likely to    схоже на те 

is unlikely to   навряд чи 

happens to    трапляється, виявляється, що 

is sure (certain) to   напевно 

 

Встановіть відповідність між дієприкметниками, які можуть виступати у 

граматичній функції прийменника або сполучника, та їх перекладом у тій 

функції: 

provided (providing)  за умови; беручи до уваги 

supposing, assuming  якщо; припустимо, що 

seeing    оскільки; враховуючи 

given     за наявності; якщо 

failing    за відсутності 

 

Встановіть відповідність між словосполученнями та їх перекладом: 

call attention to   звертати увагу на 

draw attention to   привертати увагу 

pay attention to   приділяти увагу 

exercise influence on  впливати на 



make mention of   згадувати про 

 

Встановіть відповідність між словосполученнями та їх перекладом: 

make reference to   посилатися на 

make use of    використовувати 

show preference to  надавати перевагу 

take account of   враховувати, брати до уваги 

take notice of   помічати, звертати увагу 

 

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 коректний переклад наступного речення – None of the writers 

concerned had based their plots on those tragic events: 

Жодного з письменників не стосувалися ці події, але вони описали їх у своїх 

творах. 

Жоден з письменників, кого стосувалися ці трагічні події, не описав їх у 

своїх творах. 

Письменники заснувати свої твори на трагічних подіях. 

Жодного з письменників не стосувалися ці трагічні події, і тому вони не 

описали їх у своїх творах. 

Трагічні події, які були описані у цих творах, не стосувалися до жодного 

автора. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – How difficult it was to 

accomplish this work is seen from his diary: 

У його щоденнику написано про виконання цієї роботи. 



Він написав щоденник про виконання цієї роботи. 

Наскільки важко було виконати цю роботу, видно із його щоденника. 

Важко було побачити його роботу, яку він описав у своєму щоденнику. 

Як же важко було виконати цю роботу та описати її у своєму щоденнику! 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Other conditions being 

equal, the acceleration remains constant: 

Якби інші умови були рівні, акселерація була б така сама. 

За інших умов прискорення залишається незмінним. 

Прискорення було б рівним, якби умови залишалися постійними. 

За рівних умов прискорення не відбуватиметься. 

Якщо інші умови не зміняться, акселерація залишиться константною. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – Smith following Brown 

studied medicine: 

Сміт теж вирішив вивчати медицину. 

Сміт, а потім Браун почали вивчати медицину. 

Браун пішов за Смітом до медичного університету. 

Сміт як і Браун вивчав медицину. 

Сміт і Браун разом вивчали медицину. 

 

Оберіть коректний переклад наступного речення – If anything, it would be to 

the advantage of this country to pursue an independent policy: 

У будь-якому разі нашій країні піде на користь дотримання незалежного 

політичного курсу. 

Нашій країні, якщо така існує, піде на користь дотримання незалежного 

політичного курсу. 

Нашій країні піде на користь дотримання незалежного політичного курсу, 

якщо такий є. 

Чесно кажучи, у нашій країні не дотримуються незалежного політичного 

курсу. 

Взагалі, для цієї країни не буде корисним дотримання незалежного 

політичного курсу. 

 

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 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – If considered as a 

means of storing up purchasing power, money has good and bad points: 

Гроші мають переваги і недоліки, і це забезпечує накопичення купівельної 

спроможності. 

Якщо розглядати гроші як засіб накопичення купівельної спроможності, то 

вони мають і переваги, і недоліки. 

Гроші як засіб накопичення купівельної спроможності мають і переваги, і 

недоліки. 



Якщо гроші мають і переваги, і недоліки, вони накопичують купівельну 

спроможність. 

Купівельна спроможність грошей має і переваги, і недоліки. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – Whatever the 

length of the discourse, a good interpreter never asks the orator to stop in order to 

enable him to render it bit by bit: 

Якою б довгою не була фраза, досвідчений перекладач ніколи не зупинить 

промовця, щоб мати змогу перекласти її частинами. 

Не дивлячись на довжину фрази, перекладач має зупинити промовця і 

перекладати частинами. 

Довжина фрази впливає на те, чи буде досвідчений перекладач зупиняти 

промовця, щоб перекладати частинами. 

Не дивлячись на довжину промови, гарний перекладач ніколи не попросить 

мовця зупинятися для того, щоб він зміг перекладати її частинами. 

Якби довго не говорив оратор, гарний перекладач ніколи його не зупинить, 

щоб перекладати його промову частинами. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – Very little, if 

anything, could be advanced in the defence of his policy: 

Майже нічого не можна було сказати на підтримку його політики. 

Нічого не можна було сказати на підтримку його політики; 

Нічого не можна було сказати на підтримку його політики, якщо вона взагалі 

існувала. 

Якщо і можна було щось сказати на підтримку його політики, то дуже мало. 

Його політику майже ніхто не підтримував. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – Admittedly, the 

position of the country in the United Nations deteriorated: 

Становище цієї держави, якщо вона є членом ООН, погіршилося. 

За загальним визнанням, становище цієї держави в ООН погіршилося. 

Становище цієї держави в ООН погіршилося, якщо на те пішло. 

Як вважається, авторитет цієї країни в ООН погіршився. 

Незважаючи на її авторитет в ООН, становище цієї країни погіршилося. 

 

Оберіть правильні варіанти перекладу наступного речення – She wished we 

didn’t send her candies because she is on diet: 

Ми хотіли передати їй цукерки, проте вона відмовилась через дієту. 

Вона хотіла, щоб ми передали їй цукерки, хоча вона і на дієті. 

Вона не хотіла, щоб ми передавали їй цукерки, тому що вона на дієті. 

Вона шкодувала, що ми передали їй цукерки, тому що саме зараз вона на 

дієті. 

Вона хотіла, щоб ми не передавали їй цукерки, тому що вона зараз на дієті. 

 



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. 

 

Герундій у функції обставини завжди вживається в сполученні з 

прийменником і перекладається, як правило, підрядним реченням. 

 

Герундій у функції означення, як правило, стоїть після прийменника of і 

перекладається інфінітивом або іменником. 

 

Герундій у функції підмета, предикативного члена складеного присудка, як 

правило, перекладається іменником або інфінітивом. 

 

Дієприкметник у функції означення, як правило, перекладається підрядним 

означальним реченням. 

 

Еліптичні конструкції типу if any, if anything мають експресивно-

підсилювальне значення і передаються українською мовою підрядними 

умовними реченнями. 

 

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. Переклад умовного способу дієслова 

2. Переклад еліптичних конструкцій 

3. Переклад емфатичних конструкцій 

4. Переклад інфінітивних конструкцій 

5. Переклад дієприкметникових конструкцій 

6. Переклад герундіальних конструкцій 

7. Переклад каузативних конструкцій 

8. Переклад порівняльних конструкцій 

9. Переклад простих речень 

10. Переклад складносурядних речень 

11. Переклад складнопідрядних речень 

12. Стилістичні проблеми перекладу 

13. Переклад лексичних стилістичних засобів 

14. Переклад граматичних стилістичних засобів 

 

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

К.: Знання, 2005. 

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

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

Допоміжна: 

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

знание, 2003. – 287 с. 

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: 

1. http://www.twirpx.com/file/345873/ 

2. http://www.twirpx.com/file/233401/ 

3. https://studfiles.net/preview/5589209/  



Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» 

Самостійна робота № 1 (18 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 7-12) 

Самостійна робота № 2 (16 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 29-39) 

Самостійна робота № 3 (16 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 12-29) 

Самостійна робота № 4 (16 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 39-44) 

Самостійна робота № 5 (18 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 52-60) 

Самостійна робота № 6 (18 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 60-64) 

Самостійна робота № 7 (18 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 64-67) 

Самостійна робота № 8 (18 год.) 

Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики перекладу з 

основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. (С. 64-67) 

 

 

Навчальний посібник «Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з 

практики перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – МДУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с.» для виконання самостійної работи 

студентів додається в окремому файлі 


