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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Двосторонній послідовний переклад» розглянуто базові 

теоретичні та практичні положення про особливості послідовного перекладу у професійній 

діяльності перекладача; вивчено 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: професійна діяльність, переклад, технологія навчання, аудиторні заняття, 

поза аудиторна робота, змішане навчання, дистанційне навчання, науково-дослідницька 

робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Двосторонній послідовний 

переклад» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

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

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна система перекладацького скоропису як 

допоміжного засобу для пам’яті під час усної перекладацької діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Послідовний переклад та техніки нотування» вивчається у 

тісному зв’язку з такими практичними і теоретичними дисциплінами, як практика усного та 

писемного мовлення, практика перекладу з основної мови, особливості перекладу з 

української мови на англійську, теорія перекладу. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: викладання навчальної дисципліни «Двосторонній послідовний переклад» є 

отримання необхідних знань і навичок скороченого запису при послідовному перекладі. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: виробити у студентів навички швидко і 

правильно фіксувати кожну думку оратора незалежно від темпу мовлення за допомогою 

особливої скороченої форми записів; удосконалити вміння студентів виконувати роль 

посередника в усному спілкуванні з високим рівнем якості перекладу; всебічно збагатити 

словниковий запас студентів та підвищити їх загальноосвітній рівень. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та 

нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

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

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ІІ. Фахові:  
ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

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 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
Курс складається з 5 кредитів :  

Кредит 1. Вертикальне розташування тексту 

Тема 1. Принцип вертикального розташування записів. Група підмету, речевая техника, 

мнемотехника и переключение, универсальная переводческая скоропись 

Тема 2. Група присудку,  речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная 

переводческая скоропись 

Кредит 2. Складні речення 

Тема 3. Складні речення, речевая техника, мнемотехника и переключение, универсальная 

переводческая скоропись. 

Тема 4. Тренування універсальної перекладацької скоропису (УПС). Переклад коротких 

новинних повідомлень з листа і на слух. 



Кредит 3. Перекладацькі символи 

Тема 5. Перекладацькі символи, речевая техника, мнемотехника и переключение, 

универсальная переводческая скоропись. 

Тема 6. Символи у реченнях та текстах. Переклад інтерв'ю з відомими діячами. Переклад 

новин з теми. 

Кредит 4. Переклад скорочень та абревіатур 

Тема 7. Використання скорочень та абревіатур у перекладі, тренувальні вправи на проведення 

смислового аналізу, вертикальне розташування групи підмета та присудка, застосування 

перекладацьких символів у процесі послідовного перекладу текстів різних функціональних 

стилів. 

Кредит 5. Переклад новин з теми. 

Тема 8. Тренувальні вправи на проведення смислового аналізу, переклад невеликих новинних 

повідомлень на слух. Освоєння вокабуляру з теми. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів. 
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