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BCT-}-I]
Програпrа вивliення HaBl{a_-tbFIoT ]ltсцttп.-liнlI ,,Пр;-tктtr.tt+ttй Ki рс перекладу з першоi

iьtоземгtоТ N.lови)) складена викJа.]а(lе\l кафе:рlr герrtаt-tськоi фi,по,погiI та перек,лад!,

Нiкirrlиною R.В. вiлtttlвiдно до с,lсвiгньсi-гtрофесiйнtll' програrrи пiдготовки бакапавра
спецizl,цьностi 0З-5 сDi;оrrогiя. спецiа-,tiзttLrii 0З-5.0-11 Гер.l1знgькi .rIoBlr тз лiтератчри (переклал
вкltю.tно). перша liнг-пiйська. ocBir-Hbol програ\II.I Перск.lа.t.

Предлrетолr вtlI]LlеI{Flя HilBLIa,lbHoT дrlсцltп_liнtt с tlсоб,rrтвостi та засоби перекjrаlд),

_лексl.it-tIIих оj{rlниць l-ii гра\{атtILlнllх каrеr орiй atttt:tit:tcbtttli rtoBHo[ сlIстеNlи.
N'I i;кдtrсц1.1 п.r i lIapH i,}B' я }KtI :

.<<[Iракtичниii Krllc перек.пi,lд\ з перtltоТ iнозеrIноТ \lовltl,вIlвча€ться одноLIасно та на базi
TaKI]x дttсцип.пiлt_ як i<I'рал,тати,лнi ttатегорiТ Ttl пр|lктtit{Ilа граN,Iатика англiйськоТ мови>.
<<Практи.тtlий Kvpc першо[ iнсlзеr.tнrlI NIови)). <<Про(lесiйно-орi.нтована перекладацька практика ,]

перruоТ iнозеп,tлttli N,lови) ta iнших дисциплiн.
Гlрограr,rа базу,сться на таких прllIIцIrпах:

релевантнiсть: opicHToBaHil на cr часнi виг\lоги сr,спiльства i професiйнi потреби
c,t 1,лен гiв:

aKTrlBHicTb: ст\денти с активни]\,1и ),часникаN,lи навчально-виховного процес}, i несу,ть
персона"пьн1 вiдповiда.цьнiсть за свiiл пода;Iьший освiтнiй i професiйний розвиток;
ро]виток особllстостi: визI.lаLIа(]ться важ,цивiсть особистiсного та iнте.цект) ального

розвитк\ сl_ч,,дентiв i зак-падакlться ч]чIови д-пя реаi;tiзаrtii особис,l,остi;
професil:lне вдосконалення: передба,titстьсяt бе,зпереlэвний саьtостiйний просРесiriнrtri
pO,]BI.ITOK cTl.-lc,ltTi Lз пгоl яIоNl ;liil,I, I я:

iнтегра-1,1tвнiсть: r,ci ttсlпtпtlненl l] Ilрогра]\Itl I],Jа(,i\"Iоttсlв'язанi та вза€\Iоз1 пlов.пенi.

l. Мета та ]авдання навrIальнотдrtсциплiнлl
1 .l . \leTa в1,Iк,lадання HaBLIaJbгtoT дtlсцлtплiгttt <<11рактичний к),рс переклад!, з першоi

iH,-.]alIHtli \IoBllll (lорrrr_lк)сться. в1,1ходяLlи i,ззitга-цьноi шtети Bcix poKiB навLIання та поляга€ в

tl ]H.,il'ltl\I.1CHHi cTr _leHTiB iз найва;itливiшtиrttt загi"1.]lьнотеоретиrIниi!,Iи. лiнгвiстичниl\Iи та
\1еItTJllчнIl\IIi аспектat},Iи перек"лад},з англiйськоi п.tови на украiнську. а також у форп,rуваннi
HllBllLloli а_]еквtlтно вiдтворювати ]наLtення pi зних зrIiстових сдностей N,Iови оригiналу N,{овою

пеirек_ii,l_t).

Ha_le,rtH:t \ вага в цьо\,Iv Kl,pci прилi"Iясться обrрr,нтl,ванню лiнгвiстичноТ природи певн}I\
тlтпiв \lL]BHlIx одIlниць. tsс,l,ан()ts-ilенню Тх сеNlантиlII-tого навАнтаження та, вiдповiдно до цього.
вilзначенню способiв Тх адекватног0 перек"гtад) на piBHi слова, словоспо-цу,Ltення, реLlення чll
текст\ .

l.]. ОсновнlrпIII завданняilltl вивLlення д}-tсL{Llп_riнlt с:

l t ознайол,tлlr-и ст\,,ценl iB з нirйваж;ивiшtlrtIl зага_lьногеорегичниr.ли. ,цiнгвiсти.lниrItl
тз \IeToJl1lIHи\{I{ aclleliTtlNlи перек,lzlJ\ з агtг,"tiйськоi rtови на r KpaiHcbKr,:

]) навLllllи cI_\,,,leHtiB lt_leKBaTH() BiJTBtlpKlBilTtl ,]It,tttення рiзних зr,tiстсtвих €дностеl:l
\1OBII ПеРШОТВОР\ \{ОВОК) ПеРеК.Па,:i\ .

l ,З. Зг,iдIrо з вttN,IогаN.lи освiтньtl-проt|есiйноi програьtи ст)Iдент ово.rодiвас TaKl1\1I1

}rtt\IПCTt-H I Ht)C'| Я\l И :

l,Загальнtlпредrtе,rнi: l1coLtiа.;rbHa (прсll1,ктI]вно сltiвttllацюва|,I1 з рiзниrли партнера\,1и в

грr пi та KoIr,laHдi. BIlKoH\ вати рiзнi po.lri й фу,нкuiТ в ко--lективi. проявляти iнiцiатив1.
пi_]триrrr,вати та кер\,вати власниN.lи вза€\lина]\lи ,з iнutиштrr): 2) загапьнок},льтурна (аналiзувати it

0цiнlовати наliва;к.пивillli Jосягtlенllя t-tztцiональноi. свропейськоТ та cBiToBoT науки й культу,ри.
trрiснт\ватися в K),JbTvpHo\{\r та д)-хов[iо\{\l KorlTeкcTax с\Liасного 1,краiгlського та свiтового
сrспi_rьствti): З) ко\lпетентностi з iнформаuiйних i копrrнiкацtitних технологiй (рацiонапьно
вllкt]рtlстоtsчвати KONIil к] I,ep i кtlл,tп'ютернi засоби прt,t розв яз\ BaHHi завдань. пов'язанIlх з

t]працк)ванняi\,I iнdlорп,rачii. iT пошукоl1. систе\Iати,зацiскl. зберiганняп,t. подаFIняN,I та
переJаванняN{. :зоliI)е\Iз д,пя вирiruенгtя cTaHJapTL{11x ,]aBJ.]Hb просРесiйноi лiяльностi):



4) здатнiсL,ь навчатt]ся }про-lовн лllття як tiaзa прtl(lе;iiIнt]Го Та ,+\IlТТСRоГо са}lовизначення

(lorrg lifЪ lеагпiпg coпlpeteljce):
II. Фаховi: l) златнiсть з.]iйснювl-iтtt iHmtllttlBH\ KO\l}'HiKaTtrBHv дiяльнlсть з основно1

iноземноТ \{ови. ,лругоТ iнозеш,tноI }IOBtl JJя реа-riзашii професiriних завдань i особистiснрtх

;"";й;,2)знання систеN{и N,Iови. llpaBli,-, ir фlrrкrriон\вання в iнl'lоп,tовнiй кошlунiкацiТ. що

дозво,цяють опер}/ва]и N,{овни\lи засобаьtи .t-lя t-ti_-t.,iT сп1.-ткl,вання: 3) володiння видаN,Iи

N.,IоtsJlеннсвоi дiя-цьtIос.гi. якi задiянi i перек.lа-ri (t ..)вt]рiння. а1,:iювання" ч1,1тання. письп,tо)l

zl) златнiсть агtацiз\,вати прос,Iоровi (гори,]онта.-lьLli) та ctlцitt,-rbHi (вертикальнi) рiзновиди N,lови,

on"a,,uurr, соцiс-l-цiнгва-цьtl\, сит1,1tuiю: 5) здатнiсть Bi,-tbt-til. 1цr,r{ко й есРективно використовYвати

N,'OB\,. Lцо вtIвчаСться. R 1,cHiri та пllсьN4Овiй форлri. 1 рiзнttх;канрt)во-стильових рiзновидах i

регiс-rра, спi,lIкr.ванtrя (oфirtiiirtclпtr,. неофiuiilIrоlr1. неilтральноllу). д-пЯ розв'язаннЯ

norny.iinn'"BI{иx зав.],аrнь 1,рiзних сtРеllзх )t,игтя: б) вrliння ана-,liз1,,вати ltoBHi одиницi. визначати

ix B:зacMtoДittl та хараlкгерI,Iзу,tsаl-п n'tuo"i явLltllt,l i проuесr.t. tl{o Т\ з),NlовлюR)ть; 7):здатнiсть вiльно

оПер\Ваlllспсцi.,.lп',.,t.'герпtirtt.,.ltlIiсIt1-1.1ЯроЗВяЗJIlНяпроtресiЙlrихЗаВДаНЬ:8)здатнiсгь
aruорrпоrи y.cHi й письп,tовi тексти рiзних;tанрiв iсти_пiв дер)I(авною та iноземною N{ова]ци;

9) здатнiсть здiйснюва.ги лiнгвiстичний та перекЛадознавчИй ана-lriз TeKcTiB рiзних cTrt;IiB i

rKaHlliB.
На вивчеtlня tlавча,цьноi дисциплiни вiдводиться 360 годин / 12 крелитiв €КТС,

2. I н ф о р пл п ц i 1:i н lr l",l о б с я г н а в Il аJ ь н оi д rr с ц лrпл iH rl

Крелит l
Застос\,ван}{я с,IIовникiв 1' проttесi пЪреп,палу. Види лексичних вiдповiдностей, Ро_ць

KoHTeKcI\ пi.] час перекладу. Багатсtзначнi c.toBa
Крели,г 2

Особ_-rlтвостi переклад) B-rIac}-ILIx iп,tен. назв ycl,aнOB та органiзаuiri. особ,пивостi

l.сгск. I;t_l\ l L,\)l l'lrlri'tHlI\ HilJB
ItрелIr,г 3

l1ep..K,rar iH rcpHauioHlt tbtttll' JletictlIil.t. Хибrri еквiвl.r,-,нти \ перек"цад1 lнтернацlонаJьноl

.leKcIlKll
Крелll,г,l

споссlби та особливостi перек_гtаду нацiонzu,tьнот -цексики
Кредпт 5

С]пособи перекJа;1)' неологi,зпtiв. Взасшловплив англiйськоi та американськоТ.тексики
[tрелит 6

l lерекла;t звертаннrl. зв\ конаслijl),вання та виг},ку. ljасоби вiдтворення фразео;lогi:змiв
Itрелlл,г 7 

_

способи переклад\: прикrrетникiв. Перек_пад препозитивних атриоутивнr1\

с jIовоспол},чень
Крелlrт 8

переклltд абревiатур та iншrtх cliopoLIеHb
Kpe_rll г 9

Сгrособи ПеРt Д;.l't i l l eo']l l а tleH ()гL) га ознаLIеного alpTLI к"l1 в

КрелrIт l0
l parlaTtl,tHi сlшlс,tллiлtи it. otre. that га заЪоби Тх вiдr,ворення. С-lr;tбовi слова та способ},l [х

вiдтворення
Креллlт 11

Сп.эсоби Bi,tl в,,1rсgця -ritc,lOBit в llасивнONl\ craHi
Кредит 12

Способи переда.ti NIодаJьних дiсс,пiв. Функuii та способи перек-.tа.]},дiсслiв to do. to Ье, to

hale
3. РекопtеIIдованil лi гератл,ра



l. [-оликоваIt.д. перевоJ с ltнг.-tltiiскt,гtr н.1 Ll\ccкllil - Lеагl] to Tгarrslate ЬУ ГГаПslаtirrg ГrОП-r

English into Russian: у.чеб. пособt.lе zК..\. Го.-lttк.',ва. 5-е ttз:.. стер. N4инск: Новое знание,

2008. - 287 с.

2. f{ш,rитриева Jl.Ф.. Кl,нцеви.t С.Е.. i\,IapTllHKеB]ILt Е,.\.. CrrrrpHoBa Н.Ф. Англиriский язык, Курс

перевода. - lr,4.: ИКIl <<N{apT>" 2005,

3. Казаковаr т.д. Ilраttтические основы перевоJа. С'Пб: Jс'нrlзJатl Изд-во кСоюз>. 2002,

4. Коlэr,нець [.R. Теорiя i практика перекJад). - К,: Вltша шко:а, 198б, - 176 с,

5. N4isuno Е." Shabll,gir-ra I. Вr-rilсliп_ч L.lp Stгаtеgiеs itl Тгапslаtiоl,t: практикум. - Минск: Аверсэв,

2009. 255 с. (Учебниr< высшеti lt,lltc,l,tы)

6. OcHclBl.t псрек,lt1:1\: гl)аNlагItllнi та лeKctr,rHi аспектll: HaB,l. посiбник / За рел, В,К, Шпака,2-

ге вид.. стер. К.: :]rrання. 2007. З 10 с. (Вllцll tlcBiTa XXI стсl,пiття)

], С-пегtсltзи,lВ.С.ItlрспсреI]ода.,Мltнск: I--lГOOor<-l'erpaCIlcTebtc>-2002,

8. Тиш,lченкО I.I." I'cl:toB.IeнKo Г'.Т.. /{ерев'янIiо LB.. остапенко Г.I. Теорiя i практика перек-пад\i

(англiйсьrtа п,tова). XapKiB: lCI\4t] <lXK>i, 1998, З44 с,

4. Фо рми lliдс\,1rкового контро;lю чспiшr HocTi навr{ання

Контро_пь вва1iкаl€.ться невiд'сп,rни\1 ск,цадникопt Прсlграпlи i базуеться на таких принципах:

ва,цiдне i надiйне оцiнювання рiвня у,сгliiпностi стlяентiв у вiДПОВiДНОСТi ДО ЦiЛеЙ"

заtsдань та зллiс г1, Гlрограшtиl

коп,rl,нiкаlивна спряNlованiсгь контро_цю" Що лозtsоляс ви:]начитИ piBeHb сфорl,tованостt

навиllок la Brtiltb Nl()в-lенLIя:

пс)то.tнiсть i пi-lс},мковiсrь контроjlю \ пpot-teci навчання:

зв'язнiсть га зl]остаюча ск.tалнiсl,ь завдань дJя ltонТрt]льниХ робiт;

KopeKltiя га Ilода1,rlьший ро:звитс,lк систеNlLl Koi-lтро"цю.

CrtcTeua контро-пIо BK,IIIollitc пtltltr.lчttt.tit \ пir')c,y,.ltKrlculz) контроль, I{i-пi та зп,tiст цих ви_l1в

контро.lк) повttгtнi вiдповiдтги цiltяшt та зпtiс11 HatsIIaHtlrl. Порядок нарах\,вання ба,-riв i

tsllсгав,lенltя сlцiнrэк tti,,l .tac вtlкоttLlння ст}денгаN!1,1 кон,гроjtьItих завдань зу},1ов,пюсться обранI,tlI

tsl1-1O\J KL)tlTpO_tlO i tttlBllHeH бl,тr,r зllr,tницt i пpllliT}t(lIILlпt. Зtr цих YN,lов рез,vльтати контро,lк)

BllcT\ пilютt, поIiазнllкLlNlи 1,спiшнсiстi с-г1,1енriв. яtti \,lоя{ttа спiввiлнестИ з о,tiк},вани\1II

наtsча.lьнl.t\ltI досягненLtяN1 и в oBt,l:tc,l.,tiHlli ittозепtнок) \IOBolO,

Уci вrtди НДВЧД,:lIэНоТ рсlбо,ги:] пl]актtlЧного ку,рс},перекладу з першоi iнозелtноi rtoBrt

п i:поря-лкованi €'вропейськiЙ пр..arчrпiЙ трансфсрно-накопичувальнiй систеп,ti органtзашii

навчallьного прOцесу rа контроЛю студенТiв. Контрсl-ць здiйснюсться за допомогою контроJьноi

1r,rfllr 1ll (КР ).

Поrсlчний ко}lгроjlЬ реа;ri,зr,с:,гься ttiд час усних вiдповiдей на практичних заняття\,

BI1 кон ання ст}ден rаN,{и по1очних TecTi в. п ракти чнllх,]ilвдань тощо,

На,rrrрикiнчi сешlестр1,/ Ky,pcr, пiдс!п,tковий кон,грt,lль проводиться у форшri залiку,/ iспит),

уctttlr-t ao;in ,rроuодиться з оцiнкlваtrняпt вiдповiдi ст}дента 1,Ia ПiДСТаВi ВJаСНОГО ВРаЖеННЯ

.'КЗП\IеНflТОРi:1. lсltит проводиться 1,форпri коN,Iп'ютернt1\ TecTiB \Iноя(инного виборl,та

з I 1 KOl-t\ Сl.ЬСЯ C1.}:1el{Talr и в ocBiTHbo\l\/ простсlрi vt,l i верс итетl.

5. Зtrсоби дiагностлlки vclIiшtHocl,i нilв,rання

f]iагнсlстика \,сних вiдповi,цеl"t с гlДентiв прl.tс\,тLtя ltaiLlte на Ko)iHoN{}, HLlBIta,]bHo\{)'

занятгi. Вiдlrовiдi arl;ranrio оцiнюtоться зlt повi,lоlок). го,tнiстк,l. а в деяких вLlпадка\ i

швtl_]кiстю вiдтвсllэенtlя \, па\{'ятi :]HaIlb,

()сновнипtll :засобал,tи дiаt-нt)стикl{ нattsItiljtьtlих досягнень ст\_]ентlв з практичного к},рс}

Пе}]еК]аД}:, з першсlТ iнозе\tноТ N,loBil с:

1,cHi вiлl,tlвi:ti (Lзиконаt-tняt рiзноп,tаiнiтних 1leРeK-ltt-tarlbкI1\ вправ):

KuHlpo.lbHi робоги:
тестування.


