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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Практичний курс перекладу з першої іноземної мови» 

розглянуто особливості перекладу з української мови на англійську та з англійської на 

українську; визначено особливості формування мовної особистості сучасного студента; 

проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення майбутніх перекладачів англійської 

мови (освітньо-професійна програма, вимоги до укладання навчальної та робочої навчальної 

програм); досліджено розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь спілкування; 

формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та перекладу; 

формування початкових практичних навичок обробки тексту у процесі перекладу з української 

мови на англійську; активізація вживання специфічних мовних елементів у перекладі з 

української на англійську мову (підходи до навчання мови, закономірності, принципи, методи, 

прийоми та засоби навчання); окреслено ефективність застосування інформаційно-

комунікаційного комплексу; схарактеризовано систему аудиторних занять у ЗВО (лекція, 

практичне, семінарське, лабораторне заняття), технологію організації самостійної роботи 

студентів та практичної підготовки (види практик у ЗВО, компоненти виробничої практики); 

розкрито особливості змішаного навчання і роль дистанційного в його системі; інформаційно-

освітні ресурси дистанційного навчання; з’ясовано види навчально-, навчально-дослідницької, 

науково-дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, 

науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; складники його науково-комунікативної 

компетентності. 

Ключові слова: переклад, технологія навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, 

змішане навчання, дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу з 

першої іноземної мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності «035 Філологія» за освітньо-професійною програмою «Переклад». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення навчальної дисципліни є 

особливості та засоби перекладу лексичних одиниць та граматичних категорій англійської 

мовної системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: Послідовний переклад, Практичний курс основної 

іноземної мови, Термінологія і переклад, мовознавство.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: викладання навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу з першої іноземної 

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

студентів із найважливішими загальнотеоретичними, лінгвістичними та методичними 

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

відтворювати значення різних змістових єдностей мови оригіналу мовою перекладу. 

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: ознайомити студентів з 

найважливішими загальнотеоретичними, лінгвістичними та методичними аспектами перекладу 

з англійської мови на українську; навчити студентів адекватно відтворювати значення різних 

змістових єдностей мови першотвору мовою перекладу. 

Програмні результати навчання:  
 

ПРН 1.Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 

іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 9.Характеризуватидіалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

            1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1.Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК  8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9.Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів. 

Кредит 1. Застосування словників у процесі перекладу. 

Тема 1. Застосування словників у процесі перекладу.  

Тема 2. Види лексичних відповідностей.  

Тема 3. Роль контексту під час перекладу.  

Тема 4. Багатозначні слова. 

Тема 5.  Багатозначні слова під час перекладу. 

Кредит 2. Особливості перекладу власних імен. 

Тема 6. Особливості перекладу власних імен, назв установ та організацій.  

Тема 7. Особливості перекладу географічних назв.  

Тема 8. Переклад інтернаціональної лексики.  

Тема 9. Хибні еквіваленти у перекладі інтернаціональної лексики.  

Тема 10. Способи та особливості перекладу національної лексики. 

Кредит 3. Способи перекладу неологізмів. 

Тема 11. Способи перекладу неологізмів.  

Тема 12. Взаємовплив англійської та американської лексики.  

Тема 13. Переклад звертання, звуконаслідування та вигуку.  

Тема 14. Засоби відтворення фразеологізмів. 

Тема 15. Переклад фразеологізмів. 

Кредит 4.  

Тема 16. Способи перекладу прикметників.  

Тема 17. Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень.  

Тема 18. Переклад абревіатур та інших скорочень.  

Тема 19. Переклад абревіатур та інших скорочень.  

Тема 20. Абревіатури у контексті. 

Кредит 5.  

Тема 21. Способи передачі неозначеного та означеного артиклів.  

Тема 22. Граматичні омоніми it, one, that та засоби їх відтворення.  

Тема 23. Службові слова. 

Тема 24.  Службові слова та способи їх відтворення. 

Тема 25. Переклад службових слів. 
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