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Bc],I,} l I

Програrrа вLIвtIення lIaBItA-lbHoT дtlсцип"riнt.l <Гlрактtlчний ку,рс перек-пад\I з першо[
iноземноi \Iови)) сIiJадена доц. Katlle:lptl Iep\lxHcbKoT фiло,погiТ та перек.]аду Сфиьrенко Т.М.
вiдповiдно до ocBiTHbo-trpoc|eciйHoT прсlграrtи гti,lt,tltсlвкtl бакапавра спецiа",rьностi 0З5
Фi;о.псlгiя. сtlецiа-пiзацii 0j5.0.1 ()i;о,rогiя (Герпланськi .rt,_lви тэ .,tiTepaTrpa (переклад вк,цк,lчно))"

ocBiTHboT програ}{ri : перек"lад,
Предпrетоrt вивLlення навча"lIьноi дисциlt,пiни с: особливсlс,ti та1 засоби перек.пад\,

_rIексичнI{х одI]ниць та гра}lат}ltlних категорiй англiriськоi rtoBHoi систепtи.
Мiиtдrtсцlrп.-liнарнi }в' яз Kll :

<<ПрактичнrI!"l к}рс перL,к,-Iа_t) з основноТ iнозел.tноТ rtclBt.l i Практttка перек"]ад),з ocHoBHсli
Nlови) вивча€ться оJночасно тi] на базi таких дttсцltп-riн. як <<I1рактlтчна граN,lатика).
<<ПpaKTtt.lHtll:t к) рс tlcHilBHoi iнсlзеlrноТ пtсlви / ilрактlrка \ сного та писе\Iного \1ов,]ення)).

<<Порiвня:rьна гра_\lаlttка основноТ iнозеrtноi та 1крtаi'нськсli rtoB>>. ,rПорiвня-rьна .lексико",tоt,iя

ocHoBttoj' iнозеrlнtli гl r кр;,tТнськul rtoB, tl,t itllllll\ _]исцttп.riн.
Програrrа базr сться на такII\ прItнцrIпах:

ре.lеван1 Hicrb: opirHl\)Bi,rHit Hi.l c\tli.tcHi виrItll lI c\t,пi.,lbcIBa i про{lесiЙнi пtltребtl
стlцентiв:
:rKTrrBHicr-r': c1,\.]eHTLI €, aKTtIBHIl\Ill \ rli:lcHиKa\l1.1 навrIа_lьно-виховногL) процес\ i гtс-сугь

пepcol-taJbHl вiдповiда,,tьнiсть за cBit:l IttlJiL-ltьший ocBiTHrri i просРесiйгtий розвrtток:

розвtrток особllсr,остi: вtlзнаLIi_tсться ва;lt_цивiсrt, особистiсного та iHTe;reKTl ального

розвитк) cT)JeH r iB i зак.rадiut)ться \ \1oBll t,,tя реа,лi:зацi[ особлrстостi;
професiйне вдосконаJенtlя: tlере-lбачасгься безперервний саr,lостiйний професiйнийr

розвиток cTr]eHTiB протяго\l ;Iitlття:

iнтегратrrвнiсть: l,ci коп,lпонентrI прс)гра\1Il взас\IоtIсlв'язанi та взасNlоз\,rtов.пенi.

1. Мета та завдання llrlвча.цьноТ дrrсциплiнrl
1.1. Мета викJtалання HaBLIaJbHoi дllсцигt,tiни <<Практичний к),рс перек,гtадч з ocHoBHoi

iнозеr,tноi MoBl.t / Практика перекJад) ,} tlcHtlBHtlT \lL)Bl1)) фсlрl,tч.rюсться. викодячи i,з зага-цьноТ

\lети Bcix poKiB нilвLlilння та по_]ягас в oзHal"lONt.rcHHi стr,дентiв iз найва.,к,lttлвiшлtr,rtl

загаJьнотеоретиLIниN,tt,t. лiнгвiс,гtI чни\lIl тa1 \Iето,цичнI]\.1I.1 аспекта\,tи перек,цаlt\,з англiйськоl'
}lови на у,краiнськ1,. а TaKo)Ii y,t}lopbrrBaHHi HaBlltioK ar]eKBaTHo вiлтворювати,]наLIення рiзних
зrtiстових сдностей Nlови оригiгtit-,t1 \,lовою перекJatд) .

Ha;extHa },вага в ltbt)Nl\ K_t 1lci придi,rясться сlбгрl,нтl,ванню лiнг,вiстичноТ природи певнttх
типiв NloBнtlx олtlниць" встilнов,пеLIItIо l.\ се\Iантиllного lIавантаiкення та. вiдповiдно до цього.
визнаLiенню способiв Тх адекватного гlереl(_li,tд\ Hlr piBHi c.l(rBa. словt)спо-п),чення. речення LlIl

текст},.
|.2. OcHoBHllrIIl завдаIIIIяNlII вивtлення д1.IсцIiп,цiни с:

1) надати п,rайбl,тнiл,I перекладачап,t-фiло"lогаN,I. бака-rавраr.I необхiднi д,пя ix роботl1
теоретичнi та практичнi ,знання та наtsички \, га1_\ зi сrчасних \Iетодик ана-riзу, диск},рс) та
пtIсьN,Iового текст}, з метою виявл!,ння r TeKcтi сеN{zlнтиIlного ядра (зrtiстового uентр1 ).

ключових слiв. .цексик()-сеN,{tlнтичних :зв'язкiв Mi;K c-loBai\IIl. що забезпечу,ють когезiю
(зв'язнiсть) тексту:

2) ознайолtрlти ст1,,дентiв з N{етолаNlи швI]дкого реtРерrвання текстч;
3) ознайоьlити ст\,дентiв з t,lснсlвапtи стlI-1iс-гtt,lнtlго (;tанрового). коr.,tу,нiкативнtl-

праг\Iатичного та гендерного ана,,tiзч leKcT\,:

1) висвiт.rити пр1.1нциlt1.1 llракти(llIого застос\,вання OcHOBHLlx "IIексико-сеlIан-гLiчнI.{х
та граN{атичних TpatIctPoprrauiit. яrti здit:iснк)к)ться \ IIрitктltш.i перlек."lа-lr .

1.З. Зг,iдно з вtIN{ога,\l}.l clcBi,t-Hbc-l-ttpo(leciйHoT trрсlгралtll cT\JeHT оволодiвас такиN,lи

ко\,{петентностя\lи:
I. Зага;rьнопредпtетнi: l .) ccltlia-rtbHar (прtlлl,ктl]вно спiвпрацювати з рiзниш,tи

партнераN,{и в гру-пi та Kort;rH_li- gllц1l|l_\ вilти 1riзнi po.rri й фi.,нкuiТ в колективi. прояв-rlяти



iнiuiа,гrrву,. пiдтрип,tlвати та кер\,ваги B,litcHt1\lti tsзtl€\IиLtа\ltt з iншишrи): 2) загальнок\,.:tьт),рна

(анzrлiзl,вати й оцiнк)вати наliваiк,пrtвiшi Jосягнення нацirlн;tцьнtli. свропеr.:rськоТ та свiтtlвоТ

на},ки r.i к1,,lьтури. opicHTl BitT,tlclt в K\,"lbтvpHo\l\ TLt д} xoBHo\I\:, контекстах с} часного

украiнського та свiтовсlгсl сr,спiльства): ]) liо\Iпеlентностi з iнфорьrацiйнлlх i коп,Iунiкацiйнrlх
технологii.'l (раuiогrа;ьно викOрисгоts\,ва1 lI.1 ко\lп tolcp i коrtrt'ютернi засоби при розв'язl,ваtlнi
задач. пов"язаних ] ()пр.iцюваItt{я\{ iнфорлrаruii. ll псlшr,колt. систе\{атизацiсю. зберiганняпt.

поданняNl га llерсдаtsанняьl): ,l) з:атнiстl, нilвtlltтися \прOJоI]ili жllття як база прОфеСiЙНОГО 'Га

житт€вого ca\IoBLl значення ( long l ifЪ leal,tlitl g colllpetellct, ) :

lL Фаховi: 1) ,riнгвiстrлчна (знання систе\Itl \Iови. прави"п iI ф_r-нкuiону,вання в

iншоltовнiйl коrtr,нiкацil'" цо Jозволяк)ть оtlер},вати \1овн1.I\tи засобами д;Iя цiлей спiлкl'ваннЯ);
2) мов,леннсва (во.-lо:iння Bttдarlll \1ов_пенlлс,воI дiяльностi. якi задiянi \ переклалi (говорiння.

а),дiювання. чIiтання. писыtо)): j ) сtlцiо"riнгвiстична (знання l,а вплiння. необхiднi для
здiйснення ссlцiа,-lьног,rэ аспект\ вrlкористання iнозеrtноТ rtoBtl): 4) перекладацька (знання

загаJьних tiринцлtпiв перек.lаJ). навIIl{ки та 1rliнilя його здiйснення): 5) екстра-чiнг,вiсти'lна
(знання. що виходять за пtея<i --tiнгвiстl.t.Iних та перекJадозI{авI-IIIх (rPoHoBi iпреrп.rетнi)).

На вивчення навчацьноi дltсцrlп_riнlt вi-lвсlдиться 990 годин i 33 кредити СКТС.
2. I н фо р пr а ц i l"l н l l й об ся г н а в tl il j t ь н 0Т J I l с цlt п",l iH и

Крелlrт 1

Застосування с,псlвникiв l прсluесi перек_lа1,:lч. t]tl.:t,lt.-teKctlLIHиx вiдповiдностей. Po,:tb

контекст), пiд час Ilерек,паJ). Багатознil,1lli c.IL)Bш

Крсли,г 2

особливостi l|ерек.-1аJ\ ts.li_lсн}.Iх irteH. назв \,станов та органiзаuiй. особливосri
перек.,lаJ\ l eol par|li,tHиx нlзв

Itрелltт 3

Переклад iнтернашiональноi ,:]ексик1,1 . Хибнi eKBiBtt-,teHTLl ), перек-цадi iнтернацiонеr-цьноi

"лексики
Kpe.lrlr,{

Способи та особ-цивостi перек"rадr liaцioHaLrbHc,li Jексики
Iipe.rrlT 5

Способи перек_цад\ неtl.цогiзлtiв. l]зас:rtовп-лrtв анг--litiськоi та аN,lериканськсlТ лексики
Iiрелrrт 6

Переклад звертаrlня. звr Kottarc.ltiд} t]i1}]I,Iя та Bl.tI \ к\]. ('псlсоби передачi (lразеО,пОГiЗМiВ

Itpcлlrr 7

Способи перек,пад} прикrtетнrt Ki в

Кре,rII l [l

Переклад пре п оз ити вн и \ it t 1lи бr,тll Btt их c-,lo вос п(),lч .leн ь

Крелlrт 9

Ilерек;аrд абрt-вiатr р Tlt iнших скорочень
Крелllт l0

Способи перелачi неозначеного та о:]нtlченого apTllK_riB
Kpe.rlIT 1l

Грашлатичнi оrtонiп,tи it. one. tlrat та способи iх передачi
Крелит l2

Слl,жбовi с,цова та способи Тх вiдгворення
Крелlr"г 13

Способи вiдтворення дiссловаr в пzlсt,lвLlо\tу стагli
Itpe,rlrT 14

С]пособи передачi \{одальFIих дiс:с.riв
KperllT l5

Фl,нкцiТ та спtlсоби llерек-цtiд\ дiс c_riB to clr.l. to Ье. to have
Itpe.tuт lб



ПереклаД у},{овногО сtrособl'дiсс-rова, В;rtивання Corrditional Mood. Sr-rbjurnctive Ii.

Subjr-rrrctive I & Suppclsitiorlal N4ood. Тх сРорми та знаLIення, Вiдтворення \NIовного спсlсобr.,

англiйського дiсслова :засобапtи l,KpaTHcbKc,lT rtoBil
Крели,г l7

Перек,rад е_пiптlt,lнttх консrрrкцil."l. llсрек,rал сr,t(lатичtlих KoHcTplKuir't
Itре;tит 18

Перек;ад iнфiнilивt,та констрlкuiй:] ниNI. Ilерек,lад._tiсприклlетнtIка та констрvкцiй з

нилr. IIереклад гер\ нJiя та KoHcTpr кrriй ,] ни\,l

ltрелит l9
Перек,па: ка\ затиtsни\ кOнс гl]\ кuiй. I1ерек,па.1 констр1 Kltil:i з пtlрiвня,rьнIl\lи форплал,rи.

Засоби вiдобраrrtення ]аперечення пi.] ,lac переклад},
Itрелlrт 20

Перек;а: простIIх peLIeHb. Перек,пад ск-lаlJ.нос},ряJнll\ речень. Переклад
складнопiдрядних pelleнb. Перек,-lа:ацькlrr:i анацiз прости\ i cK.-taJHltx ре чень

Крелит 21

Спiввiдношення cip},KT\pI.I речення в ориt,iналi та ts перек.lаJ,i. ЗlIiна стр}кт),ри речення.
Змiна порядку c;tiB. Член)ваFIня та сlб'с_]нання речень

Itpe,rrlT 22

Сти;riстичнi гrроб_леми перек_-lа_lr. Перек_падI. лексиLlниr cTtl.ric lllчнIIх засобiв
Itре,rи г 23

Стилiстичнi проб"rелlи lIcpeK,lli:1, ГIсllек,rаJ сt{нтаксичнIt\ стlt,tiстltчних засобiв
Kpe:llr 2-1

OcHoBHi поняття аrrа_ltiз1 IeKcT\: ]екс-г та д1.1ск\рс. Jlекси.tнi та се\{ан,гичнi засоби когеЗiI

у, TeKcTi
KperllT 25

Iдентифiкацiя псlвторень та створення lIepe;tti в1 зтiв .-tексико-сеNIантичнОго зв'язкv v

TeKcTi
KpelllT 26

Стлt_цiстичнtIй ана_пiз нехчдсl;ltнiх гекстiв r пр.luесi rlереклад\: тексти офiuiЙних Та

дi-цо вих докl,п,tе HTi в
КрелIrт 27

Сти:riстичний аналiз нехyдо;ltнiх TeKcTiB у проltесi перt,к.lад),: HavKoBi та технiЧНi ТеКСТИ

Крелlrт 28
Сr,илiстичний ана-пiз нехl,лоrкнiх текс,гiв 1, прсlltесi пt.'реклад\: l,eкcTlI гI,vб,liuисt,ttt{Н()Г()

сти"цю
Крелrrт 29

Сти,цi сти чний arlta.lt i з х1 .tcl,ttH ix текс t i в 1 прilчес i п ерекJlад),
Itрелпт З0

Дна_ltiз, спря\{оваНий на irентифiкацiю статевих показНикiв <<iкiночоТ> або <<чо--lовiчtlj,

}tови ts TeKcTi. Прагпtitтичний ана;Iiз TeKcTiB ), прtlItесi перекjIад,ч
ltредlrт 31

Перекладачькi трансформаuii. ПоняттЯ перекладацьких трансфоршrацiй. ГраrIатttчнi

перек-llадацькi трансфорлrаuiТ
Itрелllт 32

Лексичнi та ce]\IaH тичнi перек.rадацьк i трансфорп.rаuiТ
Kpe,rlrT 33

дналiЗ перек"падацькиХ TpaHc(loprIauil"r в перек,цадах TeKcTiB рiзних функцiона-rьних
сти,цiв
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1 . Аристов Н.Б. Основы переL]о_lа, \ I." 1 959

2. Голиttова}К.А. ПсревоJ с ltнг,lltйскоt[) я]ыка tta;lrccKt-,lй. N4.:IIclBoe знание.2003. 287 С.
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5. Засобlr дiагllост,rl KrI чспirп tlос,гi нitвчанняl

Щiагностика \ сНих вi.цпtlвiдей с trдett t iB ПрИс\ ГНя пlай;ttе на коЖНо\{}" НаВЧ.lЛЬНоNl\

заняттi. Вiдповiдi с гl,лентiв otliHtoKlT ься ,за tlOI]HolOK). тсl,tнiстю. ;i в леякLIх виlIадка\ i

швидкiстю вiдтвореннrt \, паN,I'яri знtlttь.
()сновнишlи :засобалtи дiiu ностикll навLIальн1.1х j{осrlгнень ст}'деНТiВ З ПРаКТИtlНОГО К!'РС)

перек.[ад), з основноТ iноземноТ \{ови с:

у'.сн i вiлпсlвiдi (ви KclHaH ня рi:зноьIан iT н их переlt.,lадацьк их Brl рав):

- контрольнi роботиl
тестyвання,


