




Анотація 

 

          Теорія і практика перекладу – одна з основних нормативних лінгвістичних 

дисциплін в системі професійного навчання майбутніх фахівців з прикладної лінгвістики. 

Вона вивчає основні поняття теорії перекладу, теоретичні підходи до теорії перекладу 

вітчизняних та зарубіжних науковців, процес перекладу як вид людської діяльності та 

його етапи. Зміст дисципліни охоплює основні етапи формування, напрямки та 

перспективи розвитку теорії перекладу; типи перекладу, мовні рівні, принципи їх 

взаємодії, типи контексту та контекстуальні взаємозв’язки; психічні процеси, які 

впливають на процес перекладу; механізми перекладу, принципи забезпечення 

адекватності перекладу. Предметом вивчення є засоби та способи досягнення 

еквівалентності у процесі перекладу. Курс «Теорія і практика перекладу» покликаний 

забезпечити глибоке засвоєння студентами історичних процесів у галузі перекладу та 

використання історичного досвіду для вірного відтворення значень комунікативних 

одиниць мовою перекладу; формування базових, спеціальних і специфічних складових 

професійної компетентності, яка є сукупністю знань, умінь і навичок, які дозволяють 

майбутньому фахівцю з прикладної лінгвістики успішно розв’язувати професійні 

завдання.  

         Ключові слова: мовні рівні, типи контексту, контекстуальні взаємозв’язки, 

механізми перекладу, адекватність перекладу, еквівалентність перекладу.  

 

Summary 

 

         Theory and Practice of Translation is one of the main normative linguistic disciplines in the 

system of professional training of future applied linguists. It studies the basic concepts of 

translation theory, theoretical approaches to translation theory of Ukrainian and foreign scholars, 

the translation process as a type of human activity and its stages. The content of the discipline 

covers the main stages of formation, directions and prospects for the development of translation 

theory; types of translation, language levels, principles of their interaction, types of context and 

contextual relationships; mental processes that affect the translation activity; translation 

mechanisms, principles of ensuring the adequacy of translation. The subject of study is the 

means and methods of achieving equivalence in the translation process. The course Theory and 

Practice of Translation is designed to ensure deep learning by students of historical processes in 

the field of translation and the use of historical experience to correctly reproduce the values of 

communicative units in the language of translation; formation of basic, special and specific 

components of professional competence, which is a set of knowledge, skills and abilities that 

allow future applied linguists to solve professional tasks successfully.  

 

Key words: language levels, types of context, contextual relationships, translation 

mechanisms, adequacy of translation, translation equivalence. 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

  Спеціальність  

035 Філологія.    

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

Термінологічний 

словник з 

перекладознавства 

035.10 Прикладна 

лінгвістика 

Рік навчання 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,0 

 

 Ступінь бакалавра   

 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

 60 год. 

Вид контролю: екзамен 
http://moodle.mdu.edu.ua 

 

Мова навчання: англійська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год: 

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (30%/70%). 



 2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 

Мета курсу – формування базових, спеціальних і специфічних складових 

професійної компетентності майбутнього фахівця з прикладної лінгвістики, засвоєння 

основ письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. 

           Завдання курсу. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика 

перекладу» є: надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в основних 

поняттях і визначеннях, які застосовуються в теорії перекладу; навчити студентів 

теоретичному осмисленню лінгвокультурологічних явищ, показати наявність системної 

організації мовних одиниць мови оригіналу на різних рівнях і можливість адекватного 

відтворення їх значень мовою перекладу; показати нормативність мовних явищ перекладу, 

тенденції їх розвитку й функціонування; забезпечити глибоке засвоєння різних 

перекладацьких трансформацій та їх використання для вірного відтворення мови 

оригіналу цільовою мовою. 

Курс складається з лекційних і практичних занять та самостійної роботи, які 

спрямовані на розвиток в студентів творчого мислення, уміння самостійно й об’єктивно 

аналізувати текст-оригінал і його переклад.  

Передумови для вивчення дисципліни: Основні поняття та терміни, якими 

оперує теорія і практика перекладу, згадувалися в лекційних курсах «Вступ до 

перекладознавства», «Практичний курс англійської мови», «Граматичні категорії та 

практична граматика англійської мови», «Теорія мовної комунікації». 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити ECTS.  

Програмні результати навчання:  
ПРН7 - Вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 - B 2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими 

стандартами мовної освіти; 

ПРН8 - Демонструвати здатність використовувати знання й уміння з теоретичної 

граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для іншомовного 

комунікативного спілкування основною іноземною мовою; 

ПРН13 - Вміти реферувати наукові джерела (у т.ч. іншомовні) і оформлювати результати 

у курсовій роботі з теоретичних дисциплін (теоретична фонетика, теоретична граматика, 

лексикологія основної мови) та методики викладання іноземних мов;  

ПРН14 - Демонструвати навички публічної етичної поведінки;  

ПРН15 - Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

ЗК4 - здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницькихнавичок; 

ЗК10 - здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК12 - здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на 

діяльність філолога, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  
ФК1 - Здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної 

мови; другої іноземної мови для реалізації професійних завдань і особистісних намірів;  

ФК2 - Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ 

на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів;  

ФК3 - Володіти конвенціями мовного спілкування в іншомовному соціумі, правилами й 



традиціями міжкультурного спілкування з носіями досліджуваної мови;  

ФК4 - Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;  

ФК5 - Володіти теорією виховання й навчання, сучасними підходами в навчанні 

іноземним мовам, що забезпечують в учнів розвиток мовних, інтелектуальних і 

пізнавальних здатностей, ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі культур;  

ФК6 - Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

           Кредит 1.  «Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Класифікація 

перекладу» 

Тема 1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Зміст курсу «Теорія і        

практика перекладу», основні завдання. Поняття про перекладознавство як науку, що 

вивчає  процес перекладу лексичних одиниць з однієї мови на іншу та результат цього 

процесу. Історія становлення та розвитку Європейського перекладознавства. Основні 

перекладацькі терміни й поняття. Еквівалентність та адекватність перекладу. 

Транслітерація та транскрибування. Інваріант перекладу. Універсалії лінгвістичні.   

Тема 2. Значення перекладу. Значення перекладу у контексті    міжнародних 

відносин. Переклад як засіб збагачення культури, літератури та мови різних країн. 

Переклад та міжкультурна комунікація. Переклад у навчанні іноземної мови.  

Тема 3. Загальна та часткова теорії перекладу. Класифікація перекладу як 

особливого виду комунікації. Одиниця перекладу. Терміни і кліше. 

Тема 4. Методи перекладу. Буквальний переклад. Дослівний переклад. Лінійний 

переклад.    

Тема 5. Види перекладу. Усний та письмовий переклад. Синхронний переклад. 

Особливості синхронного перекладу. Науково-технічний переклад. Переклад з аркушу. 

Літературний та художній переклад. 

Кредит 2. «Лексико-граматичні аспекти перекладу» 

Тема 6. Методи та засоби перекладу географічних назв, назв компаній, тощо. 

Переклад власних імен. Латинська транслітерація. 

Тема 7. Типи відповідників при перекладі. Еквівалент. Аналог. Описовий 

переклад. Контекстуальна заміна при перекладі. 

Тема 8. Інтернаціональний лексикон. Види інтернаціоналізмів. 

Псевдоінтернаціоналізми. Методи перекладу інтернаціоналізмів. Особливості перекладу 

лексичних одиниць інтернаціонального лексикону. 

Тема 9. Національно забарвлені лексичні одиниці та засоби їхнього перекладу. 

Мовні лакуни. Реалії. Особливості перекладу реалій.  

Тема 10. Граматичні порівняння при перекладі. Сполучення пасивного стану з 

активним при перекладі. Переклад дієслів у пасивному стані. Переклад модальних дієслів. 

Переклад емфатичних конструкцій. Переклад інфінітиву та інфінітивних зворотів. 

Переклад герундія і герундіального звороту. 

Кредит 3. «Стилістичні аспекти перекладу. Трансформації у перекладі» 

Тема 11. Трансформації у процесі перекладу. Види трансформацій. Перестановка. 

Заміна. Додавання. Опущення. 

Тема 12. Стилістичні трансформації при перекладі. Стиль. Стилістичний аналіз 

текстів різних видів. 



Тема 13. Синтаксичні комплекси. Подвійне керування. Прийменникові 

конструкції. 

Тема 14. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в 

українській мові. Переклад синтаксичних комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, 

герундіальних. 

Тема 15. Перекладацькій аналіз художнього тексту. План аналізу. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Класифікація 

перекладу 

Тема 1. Завдання лінгвістичної теорії 

перекладу. Зміст курсу «Теорія і практика 

перекладу», основні завдання. Поняття про 

перекладознавство як науку, що вивчає  процес 

перекладу лексичних одиниць з однієї мови на 

іншу та результат цього процесу. Історія 

становлення та розвитку Європейського 

перекладознавства.  Основні перекладацькі 

терміни й поняття. Еквівалентність та 

адекватність перекладу. Транслітерація та 

транскрибування. Інваріант перекладу. 

Універсалії лінгвістичні.    

6 2    4 

Тема 2. Значення перекладу. Значення 

перекладу у контексті    міжнародних відносин. 

Переклад як засіб збагачення культури, 

літератури та мови різних країн. Переклад та 

міжкультурна комунікація. Переклад у навчанні 

іноземної мови.     

6  2   4 

Тема 3. Загальна та часткова теорії 

перекладу. Класифікація перекладу як 

особливого виду комунікації. Одиниця 

перекладу. Терміни і кліше.   

6 2    4 

Тема 4. Методи перекладу. Буквальний 

переклад. Дослівний переклад. Лінійний 

переклад.         

6  2   4 

Тема 5.  Види перекладу. Усний та 

письмовий переклад. Синхронний переклад. 

Особливості синхронного перекладу. Науково-

технічний переклад. Переклад з аркушу. 

Літературний та художній переклад.  

6  2   4 



Кредит 2. Лексико-граматичні аспекти перекладу. 

Тема 6. Методи та засоби перекладу 

географічних назв, назв компаній, тощо. 

Переклад власних імен. Латинська 

транслітерація.   

6   2   4 

Тема 7. Типи відповідників при 

перекладі. Еквівалент. Аналог. Описовий 

переклад. Контекстуальна заміна при перекладі.     

6   2   4 

Тема 8.  Інтернаціональний лексикон. 

Види інтернаціоналізмів. 

Псевдоінтернаціоналізми. Методи перекладу 

інтернаціоналізмів. Особливості перекладу 

лексичних одиниць інтернаціонального 

лексикону. 

6 2    4 

Тема 9. Національно забарвлені 

лексичні одиниці та засоби їхнього перекладу. 

Мовні лакуни. Реалії. Особливості перекладу 

реалій.   

6 2    4 

Тема 10. Граматичні порівняння при 

перекладі. Сполучення пасивного стану з 

активним при перекладі. Переклад дієслів у 

пасивному стані. Переклад модальних дієслів. 

Переклад емфатичних конструкцій. Переклад 

інфінітиву та інфінітивних зворотів. Переклад 

герундія і герундіального звороту.  

6  2   4 

Кредит 3. Стилістичні аспекти перекладу. Трансформації у перекладі. 

Тема 11.  Трансформації у процесі 

перекладу. Види трансформацій. Перестановка. 

Заміна. Додавання. Опущення.  

6 2    4 

Тема 12. Стилістичні трансформації при 

перекладі. Стиль. Стилістичний аналіз текстів 

різних видів.    

6  2   4 

Тема 13. Синтаксичні комплекси. 

Подвійне керування. Прийменникові 

конструкції.  

6  2   4 

Тема 14.  Переклад конструкцій, які не 

мають формальних відповідників в українській 

мові. Переклад синтаксичних комплексів - 

інфінітивних, дієприкметникових, 

герундіальних. 

6  2   4 

Тема 15.  Перекладацькій аналіз 

художнього тексту. План аналізу. 

6  2   4 

Усього годин: 90 10 20   60 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Зміст курсу 

«Теорія і практика перекладу», основні завдання. Поняття про 

перекладознавство як науку, що вивчає  процес перекладу лексичних 

одиниць з однієї мови на іншу та результат цього процесу. Історія 

становлення та розвитку Європейського перекладознавства.  

Основні перекладацькі терміни й поняття. 

2 

2 Тема 2. Загальна та часткова теорії перекладу. Класифікація 

перекладу як особливого виду комунікації. Одиниця перекладу. 

Терміни і кліше.   

2 

3 Тема 3. Методи та засоби перекладу географічних назв, назв 

компаній, тощо. Переклад власних імен. Латинська 

транслітерація.   

2 

4 Тема 4. Інтернаціональний лексикон. Види інтернаціоналізмів. 

Псевдоінтернаціоналізми. Методи перекладу інтернаціоналізмів. 

Особливості перекладу лексичних одиниць інтернаціонального 

лексикону.   

2 

5 Тема 5. Трансформації у процесі перекладу. Види 

трансформацій. Перестановка. Заміна. Додавання. Опущення. 

2 

Разом  10 

 

5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. A Short Historical Outline of European Translation. 

Translation during the Middle Ages. Translation during the Renaissance 

period. (Історія розвитку перекладу в Європі. Переклад в епоху 

Середньовіччя. Розвиток перекладу у період Ренесансу).     

2 

2.  Тема 2. A Short Historical Outline of European Translation. 

Translation during the period of Classicism and Enlightenment. The 

Epoch of Romanticism and establishment of principles of faithful 

translation in Europe. (Історія розвитку перекладу в Європі. Переклад 

у період Класицизму і Просвітництва. Епоха Романтизму і 

встановлення принципів адекватного перекладу в Європі). 

Outstanding European translators.    

2 

3. Тема 3. History of Ukrainian translation. Translation in Kyivan 

Rus` during the 10th – 13th centuries and in Ukraine in 14th- 16th centuries. 

(Історія Українського перекладу. Переклад у Київській Русі у 10-

13ст. та в Україні у 14-16ст. Видатні перекладачі в історії 

українського перекладу. )  

2 

4. Тема 4. History of Ukrainian translation. The Kyiv Mohyla 

Academy and revival of translation activities in Ukraine. The beginning of 

new era in Ukrainian translation. (Історія Українського перекладу. 

Києво-Могилянська академія та відродження перекладацької 

діяльності в Україні. Початок нової ери розвитку перекладу в 

Україні. )   

2 

5. Тема 5. The Development of translation in Modern period. 

Translation and translators during the late 19th- early 20th centuries. 

2 



Translation during the years of Ukraine`s Independence. (Розвиток 

перекладу у сучасний період. Переклад і перекладачі у незалежній 

Україні.) 

6. Тема 6. The Development of translation in Modern period. 

Translation and translators in post-war Ukraine. The development of 

principles of faithful translation. Translation in Ukraine during the last 

decade of the 20th century. Vsesvit Journal. (Розвиток перекладу у 

сучасний період. Розвиток принципів адекватного перекладу у 

післявоєнні роки в Україні. Переклад в Україні в 20 ст. Журнал 

Всесвіт та його значення щодо розвитку перекладацької діяльності 

на Україні.). Outstanding Ukrainian translators. 

2 

7. Тема 7. Lexicological aspects of translation. Methods and ways of 

translating various Proper names. Conveying the names of companies, 

corporations, firms. (Лексичні аспекти перекладу. Методи та засоби 

перекладу географічних назв, назв компаній тощо. Типи 

відповідників при перекладі). 

2 

8. Тема 8. Transformations in translation. (Трансформації при 

перекладі). Translation of phraseological and stable expressions. 

(Переклад усталених та фразеологічних словосполучень і речень).    

2 

9. Тема 9. Structure of the sentence. Styles of texts.(Переклад на 

рівні речення, тексту, дискурсу. Стильові й жанрові особливості 

текстів).  Literary artistic translation. Stylistic percuilarities. (Художній 

переклад. Відтворення стилістичних засобів тексту у перекладі). 

2 

10. Тема 10. Terminology. (Терміни як лінгвістичне поняття. 

Особливості перекладу термінів). Maching translating. 

(Компьютерний переклад. Редагування компьютерного перекладу). 

Перекладацькій аналіз художнього тексту. 

2 

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Складання словнику основних перекладацьких термінів й 

понять; виконання практичних завдань. 

Опрацювати рекомендовану літературу:  

1.  Алехина А.И. Идиоматика современного английского языка.— М., 1982. 

- 514с. 

2.  Англо-русский лингвострановедческий словарь. — Американа. - 441с. 

3. Амосова Н.Н. Английская контекстология. Л., 1968. – 126с. 

4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., Высшая 

школа, 1973. – 276с. 

4 

2.  Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “The 

pearly beach”. Зробити перекладацький аналіз тексту.  

4 

3.  Складання конспекту загальноприйнятих норм і правил 

перекладу основних географічних назв; виконання практичних 

завдань. 

Опрацювати рекомендовану літературу: 

1. V.Korunets. Theory and practice of translation. Vin., 2003. – 410с. 

2. E.Miram. A Course in the theory and practice of translation. Basic translation. 

K., 2003. – 367с. 

4 

4. Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “The 4 



gift of the Magi”. Зробити перекладацькій аналіз тексту.  

5.   Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “Cat 

in the Rain”. Зробити перекладацькій аналіз тексту. 

4 

6. Розвиток сучасного українського перекладознавства. 

Підготувати повідомлення, використовуючи пропоновану 

літературу та Інтернет-ресурси. 

1.http://www.vsesvitjournal.com/old/content/view/766/41/ 

2. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=667257 

3. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=85471 

4. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341521.html 

4 

7. Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “The 

last leaf”. Зробіть перекладацькій аналіз тексту.  

4 

8. Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “The 

dinner party”. Зробіть перекладацькій аналіз тексту. 

4 

9. Вивчення додаткових текстів для самостійного перекладу “The 

selfish giant”. Зробіть перекладацькій аналіз тексту. 

4 

10. Виконання перекладу науково-технічних текстів. 

Опрацювати рекомендовану літературу:  

1. ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/.../25.pdf -   ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТІВ. ПРОБЛЕМИ 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. О.С. Білик. 

2. www.acta.com.ua/download/HGzmist.pdf -  Хист і Глузд: теорія 

і практика перекладу. – Харків: Акта, 2011. – 390 с. 

Редколегія: Олександр Кальниченко, Лада Коломієць,. 

3. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...X/63.pdf -  166 с. 2. Корунець І.В. 

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): ... 

Любченко Т.Н. Практичні підходи до перекладу // Теорія i 

практика перекладу. 

4 

11. Виконання художнього перекладу Е.Хемінгуея “A Cat in the 

Rain”. Зробіть перекладацькій аналіз тексту. 

4 

12. Виконання синхронного перекладу. 4 

13. Виконання поетичного перекладу А.Камінчука англійською 

мовою. Зробіть перекладацькій аналіз тексту. 

4 

14. Підготовка та захист творчої роботи щодо історії та розвитку 

перекладу в Україні.           

6 

Разом:  60 

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 Термінологічний словник з перекладознавства. Розвиток сучасного українського 

перекладознавства. Виконання творчої роботи щодо історії та розвитку перекладу в 

Україні. Виконання художніх та поетичних перекладів. 

Основне завдання цього виду діяльності – розвиток навичок самостійної роботи 

студента та вдосконалення навичок оцінювання актуальності намічених досліджень, 

формування мети і завдання дослідження, огляду аутентичної літератури з теми науково-

дослідної роботи, виконання дослідження, вміння виступати з доповідями на 

конференціях з даної навчальної дисципліни. 

 

 

 



Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) обсяг термінологічного словника не менше 200 термінів; 

2) презентація має містити наочність (фотографії, слайд-шоу тощо); 

3) презентація має бути чітко побудованою, структурно послідовною; 

4) презентація має містити обґрунтовані висновки. 

8.  Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

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

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредиту. 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент цілком володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних та 

письмових відповідей, всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Усі тестові 

завдання виконані без помилок. 

 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів  і письмових 

відповідей, здебільшого розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Під час висвітлення деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускає окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно виконав більшість тестових завдань. 

 

Студенту виставляється добре, якщо він загалом володіє навчальним матеріалом, 

викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, використовуючи при цьому необхідну 



літературу. Допускає при цьому окремі суттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно виконав дві треті тестових завдань. 

 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент частково володіє навчальним 

матеріалом, виявляє базові знання. Під час усних та письмових відповідей викладає його 

фрагментарно, поверхово, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно виконав половину тестових 

завдань. 

 

Студенту виставляється мінімальний задовільно якщо він частково володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без обґрунтування та аргументації) 

викладає його під час усних та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

Правильно виконав меншість тестових завдань. 

 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

 змістовне наповнення 

 структура  

 логічність, послідовність викладення 

 наявність висновків 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

*Примітка. Коефіцієнт для заліку – 0,6. Залік оцінюється в 40 б. 

 

 9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  30 300/100* 

50 50 50 50 50 50 



навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.) 

  
11. Рекомендована література 

Базова 

1. V. Korunets. Theory and practice of translation. Vin., 2003. – 410с. 

2.  E. Miram. A Course in the theory and practice of translation. Basic translation. K., 2003. – 367с. 

3. Карабан В.І. Перклад : граматичний та лексичний аспекти. – Він., 2003. - 315с. 

4. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). – К.: «Ленвіт», 

2007. – 416с. 

Допоміжна 
 

1. Алехина А.И. Идиоматика современного английского языка.— М., 1982. - 221с. 

2. Англо-русский лингвострановедческий словарь. — Американа. - М. - 345с. 

3. Амосова Н.Н. Английская контекстология. Л., 1968. – 126с. 

4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., Высшая школа, 1973. – 276с. 

5. Варианты полинациональных литературных языков – К.: «Наукова думка», 1981. – 306с.

  

6.Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Библиотека филолога,    1958. – 

458с. 

7. Карабан В.І. Перклад : граматичний та лексичний аспекти. – Він., 2003. 

8.Каращук П.М. Словообразование английского языка. М., 1965. – 233с.  

9. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М., 1965. – 132с. 

10. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). – К.: «Ленвіт», 

2007. – 416с. 

11. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М., 1972. 
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