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Робоча програN4а за,1,1]ер/t}ксIIа I{a засi.,tагttti l<ас|е.tри германськоТ фirrологiТ 
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1. OlIrrc IIaBtla.Ibtloi дlrсциплiни

Галузь знань,
спецiальнiсть, ocBiTHbo-

Характеристика
tIавчальноl
дисциплirlи

dеннч фlорма нOвLrOння

Варiативна

PiK пidzопtOвкlt:
, _т{

Се.чес

чнl

Вид кон,гролIо:
залiк, екзамен

найменчваIIня llоказникirз
J

lti-rbKicтr, rtре;lи,r,iв - 12
(IIl селr. - 6; IV сем. - 6)

Тltrь.невих годиII для дeltltoT

форми IIа]]чаIIIIя:

а!:1Иl'ОРНИХ -
III сеп,r. - 4; IV сем. - 4;

саr,tос,гiйноТ робо,r,и с,гуден,га -
Ill сем. - 8; IV сем. - 8

квалiфiкацiйний piBeHb

Гаlrузь зIIань
03 Гуп,r aHiTapHi науки

(lIIll

120 год
самосmiйна

240 год

N4oBa I]авчанIIя - аltглiйська, yKpaittcbKa

Прип,riтка
СrliввiдНоIIIеннЯ кiлькостi I,o/ll]H ау/rtиторних заня,l,ь до самос,гiйноТ робо,ги
стаItовить: для ltctttttlT форшли IIaBtlaIIIlrl - 360 гоit.: l20 год. - аудиторл,ti загtяття,

240 г,о;t. - caNloc,l,irllra робо r,a (З З% l 6]%)

Спецiаrrьltiст,ь:
0З5 Фi:lо.llоl,iя

( ко, t I Hit ]t]a )

Сrrеltiалiзаl tiя:
0З5.04 l l'epMatIcbKi мови

l]li-liK)Lt l-tO ) -- t tc,ptita

англlиська

'l а .rIl'l'еРа'Г\,'Р и (ltcpeK.lIaд

()свi,гrrя програма:
llерсклад

Освi,гньо-квалiфi кацiйний
piBerrb:

бакалаtзр

| Загальна кiлькiсть годин - 360

I tlIl сем. - 180 ; IV сем. - l80)
III-IV -й 

i



Га"rlузь знань,
спецiальнiсть, tlcBiTlI ьо-
кllа.lIiфiкацiйлlий piBellb

Кiлькiсть ltрели,гirз - l2
(lII ссш,r. - 6; lV сем. - 6)

Зага-lьна кi--tькiс,гь l,оjlин - З60
(lll celr. - 180 ; lV сем. - lB0)

Тиiкневих I,оi(ин i lлrl денноl

форшли IIаi]ч|lll l trI:

ау/I1,1,1,орIIих -
III сем. 2: IV ceb,r. - 2;

самостiйноТ роботи студеIIта -
lII сеп,л. - З4; IV сем. - 34

N4oBa навчаннrI - анг:tiйська, украТнська

Примiт,ка
Сrriввiлноlt]еннrI Ki:IbKocтi годиН ау/lи,l,орних заFIятЬ llo
становить: дjIя заt,lчноТ срорп,rи навчання - 360 го/l,: 18 го:t

342 год. -- самостiйrlа робота (5%l l 95оh)

Варiативна

pik пidzопловкlt:
2-й

Се.чеспt,

III-1\r -й

18 год
ссtмосmiйна бопlа

самостiйноТ роботи
- аудиторнi заняття,

Характеристика
навчаJIьноl
дисциплilли

заочн.а фор,vtа навчання

Спецiа;rьнiс,гь:
0З5 сDiло;Iсlг,iя

l Ha:jBa)

(ко.1 i Hal]Ba

03 Гуманi гар н1 науки
l'алузь зFtаI{ь

342 год.
Вид контролю:
залiк, екзамен

Освi,l,ня I1pol,paмa
l Iсрсклад

Освiтньо-квалiфiкацiйний

анг]Ilиська

Спсitiалiзаtliя:
()З5.04l l etэMaHcbKi мови
га ;l iTepaTl ри ( псреt<ла"r

lзк-lttо.лно) - t lepttta

Прпкtttttчнi

piBeHb:
бакалавр



2. М"rа, ]авдання навча.Iьltrli _]ttсцItп-riнll та pe]\,lbTaTIt навчання

!анийПракТИLIIIиriкlрсВ\оfllТЬ.]оЦllк'l\фrн.lаltентLlЬН11\-trtсЦип'.tiнзiноз.ел'tноi
фi.пологiI. логi.tно пов-язаниli з K),pca\I1.1 основ \lOBO]HaBcTBi.- основ TeopiT rtoBHoT коN{},н1l(ац1l,

icTopiT i,пексико:tо.гiТ iнсl:зел,tноТ пrо11__ TeopiT перекJа:1} Ti1 прi]к,гIlкр1 \IовJення, На-цежна,Vвага в

пl]актиlILIоN,{\,к),рсl перск.lад\/ пр',IдlJlясгься обгрlнr\вil}iню,rir-rгвrстl,rчноТ прироlt" a::-1].]:"'ч
\1оВНЦходllНИtlЬ.Всl.а}:IОВJенНк)iхсеN'l|lНТIl(.lНОГО.l]аВl]нТаiкеННя.аЗаJежНоВlДцЬоГо1
визначенНю спtlсоСliв Тх адекВатногО llepeK,laJ\ Htr piBHi с-lова. сJовоспоЛучення, речення ч,,l

ТеКСТ\' 
-- .--7!-,rгпll \I l),] гiв сtlстеN'оlо:]агальнотеоретичних 

знань

Мета даного к),рс), пс),цягас r, ,забезtrечеFlнl cT)J,eH

ТаПракl.ttLI}-tИх\.МiНt,i.зсr'часноi.пiнгвiс.гt'lчпоТ'.о|]l,:tерек.lад}..I
оснсlвнi.iаВДанttяДаНОlОк},рс)':rl'зttttitt1-1ttttltttстуДентiвзнайважЛИВlшИNIи

заг|LlьнотеоретI]LlнI.tмлt. лiнгвiстиLlни1\{и та NleToдliLtH1.1\111 аспектаNIи перекладу з англiйськоТ

\I0Bl1 на r KpaiHcbKy. а тatкож lla(iLrl,rllllt Тх адекватно вiдrворювати значення рiзних зiчtiстових

€ ]н tr cTel-t \I ов I,1 lleplx отвору N,lo вою перек,[аду,

I [ ер е:1 rr о в II -].,I я BIt в tIeH ня дrr сцI,t lr",liHlr :

HacTr.ttHi :п.цп.,ri"и },1ають б;;; ;;-"eHi ранirпе: кЗага,цьне N,lовознавство), кВступ ,lo

перек-lit.]озНijlВсТtsi"1)). <,Т еорiя п,tовноi nontyninauiTli. <<ГIрактt,I,1ний курс анг"пiйськоТ Nlови),

НаВчlrtьнаJ.rtсЦt,lпriнакПрактtiчнийtil.рсПерекЛаД,VзпершоТiнозел,тноiN,IоВИ)скЛаДа€ТЬся
з 11 Kpe:lrTiB,

Очiк1 BaHi рез\,льт,аI,II llавLlання:

ГlавчаннЯ на I1 rt1 pci пере.лба.Iilс 0I]оJОдiннЯ с,г1,.чеl]таN,Iи основаМи переклад)' ,пексl,iчн11\

яв!lш. \'рез\,:tьrаri вI,lвLlення jltlt]ого к)рс),сl'\.l1еНт lIоtsинен }на,Iи способи перекJад

flltг.ltтtlзгIа'Iнtlх c:liB: в.lасltиХ ir,reH" у ,un,, ,,,i.-ri tetlt,patPi,tttиx назв" на:]R ус'анов та органlзацlII:

гlацiонil-rьноТ та illrернаrt{itlнчl-цьноТ -nanao,,,,.,, (lразеtlлtll iзц,liвl препо:]1,Iтt,Iвних атрибутrtвнitх

спо-.'\чень: абревiаrlр ta iншиХ скорочень. неозначеного 
,l,a означеного артик"пiвl пасивногс)

стан\ дiсс.rtова: грtl\{il-гt,lLlНI{х ON,IOHi",IiB; btclд;t,tbHtlx i(iсслiв та слуrкбових частин N"lови,

Ст\.ДентиповиннiвмiгиВИi(орисТОВ}.ВаТtlЗНаННяу,професiйнiйдiяльностi,аТакоiкВ
iнruоrtовнiй ксlrIу,нiкацiТ: .засr.осовувати на l]рактицi гriд час усного та письNIового перек,IIа,]}

]НанняспособiввiдтвtlренняВИВtIенИхЛексиttнихоi{ИНИць.КУрсроЗрахОВаНоН[liн.генсtrвне
вlIвLlення. :закрiпленНя TLl практИLIне застоС,чва}iнЯ данс)г(,) Ma,Tepia-T y,

Згiлt+оЗВИN,lОГаNtI.1оПГlстl'irеН.ГоВоj.lОдiвасr.акил,tикоNIПеТеНТносТяNIrt:
[.загальнопр"о*r.r,ri: 1) соцiа,rьна (пролlrк],Ijвно .спiвпраЦЮВаТ]i. 

З РiЗНИМИ nup]::f:"u u

грl пi та командi. виконyватLI pirni poni i 
-t|].:,т*,, 

в колективi, проявляти 1нlцlатl{в\,

пilтриплу,ваl.иТакеруt]аГl'tВЛаснИN'lИВЗаС\'{инаN{п'.l":]"'пl)1,2)зага-пЬ::IулЬТУрна(ана'пiзУватl'тй
,.rЦiНюВаТИнаЙваrкllrвirшiдосягненнянаr(iона'llьноТ.свlrоItейськоТтасвiтовоТНа}.КиЙкул_ьтrрlt.
.rрi(нтува'ися В к\льт},рно,"tI)' Та л)Iхоi]н.}I), коFl.гексТах с),ltасного 1,краТнського та свlтовог()

сrспiльс.гва): j) Ktl\lllerettTHclcTi :з 

"ir,,t:l"рr,оuitiних_ i rti,,шIlнiкаliини,х 
1,ехнологiй !олi::::}"""

BllKop'.IcToBl,Bэ1 11 коNtп loTep i n.,,r,,,"biapHi засосlи прt,l ро,]в,яз,чваннi завдань, пов язанL'\ j

tltlPLII{K)BOHI1}lNl iH(ltlplrauii. ii Ilс)ш\ KO\l- сtlс,геN{аl Il,зацiсIсl. зберiганняп"t. подання'I ,гt]

передzlвання\l. ,]Olipe]\1ii д,ця вlrрiшенttя с-гilн;lартн},iх заВДаНЬ ПРОфеСiЙНОi ДiЯ'lrЬНtlСТi):

-l)зда,гнiс,гь навtlат1,Iся },гlрод(]вп, ",",,,, 
як ба,зir rlpotPeciirHolo ,га }киттсвого саN{овизнаLIення

iiong litЪ learr-ring competellc,]] , __ H,v дiяльнiсть з основнот
Ii. <DaxoBi: 1) здатнiсть :зДiйснкlвzrтtл iнrлошлоВ}{у ко]\'1УНlкаТиВНу.лlХi':"''"::;;;;

iн.lзелtноi \'ови. :tpvl,oT iнозеп,lноi ,оо,, д,rя реалiзачiт професiйних завдань , :,"Р:]],"",
HarIipiB. 2)знання cI{cTeN,It{ \{ови. гlравr1] r1 функuiон,vвання в iншоп,tов:iо j"]i.:,ju:],, ,о

.]О]Во-ПяюТЬОIlер)Ваl-иN{оВни\,,It,tзасtlбаrtrlдJIЯцiлеЙспi.ткr'вання:З)володtнняВИДа\llt
\loB_le}_lHCBoT дiя.trьносгi. якi задiягrr \ перекJадi 

. 
(r,овtlрiння, аулiювання, читання, письriо):

J) здатнiсть анirлiзl,вtlти просторuоiirор,rзонта_льнi; та coltitlцbHi (вертикальнi) рiзновиди }1oBI,1,

(rПllС\вtlти ссlцiолiнгва,пьнV ситl,ацiк-l: 5)зl:lгнiсть Bi,,rbHo. гнvllко й ефективно використов\ватI,1

\IоВ\.ЩОВIlВчаСГЬся.l]1,снil:i'.п,,.о.,овiй(lорьri.чрiзних}каНроВо-сТИЛЬоВихрiзновli.rаri
1lегiстрах .r,i,;;r;;r;", 

' 
(o,1,,iuiйtIortl. u....(,i'riiiГlorrY'. НеЙТРаЛЬllОП't1'). Д'rlЯ РОЗВ ЯЗаННЯ

KorIrHiKaTl.{BHl,tx l]alвд.нt \ рlзнriх.:..1rali"' n,,rrr, (l) влriння ан.iлiзl,ва_tи ilцовнi одиницi, ви:]начатIt



iх взасмt,lдiю та характери]},ватl1 rtoBHi явtlша i прошесrr. шо lx з\\lов.-Iюють: 7) з.]атнiсть вiльно

оперуватИ спеt{iа_пьноtО терп.,tiно,lогiсЮ д,-tЯ розв язанНя професlliних завдань; 8) златнiсть

створюtsати \,cHi й письшловi теltсти рiзних )(анрlв l сти,пlв державною та 1нозе\,Iною мовами:

9) здаrнiсть здiliснкlват1.1 лiнг,вiстичний та перекЛалознавчиГr ана-цiз TeKcTiB рiзних сти;liв i

ili€lHPlB:
3. I IрограNIа tlавчальноТ дlrсцlrп"пiни

Кредлtт 1. Особ-цивсlстi ttереклад1, багатозна,tних слiв
Кредит 2. Особ.пив()стi переклад\ власних назв

Кре_rиr j. Особ,;rиВtlстi переttлад!,iнтеРнацiсlналiзплiв Tir гlсевдоiнтернаuitlна-пiзьriв
Kpe:riT .l. Переклад нttцiональноi лексrlки
Kl...r,,r 5. Псрск. lJ, l Hcu.ttlt itrliB
Kpe:llT 6. Особ,rивtlс ri перек-палi (lра зеtl.ttо г i,t t,l ti \ ()jlи н I I ц ь

Kpc_rttT 7. Особ"rивосгi гtе1,1ек_lад\ преllозtlтиtsних iтгрибr,тltвних словосIlолучень
Kpe:rtT 8. Особ"lrrвостi пе-реклад\ скорочень
KL-..,-1II т 9. Пч,рек,lа] apTl,t K,iTiB

Kp.e_litl 10. Вi:rворення граN{аrичних oMoгriMiB it, ot-te. tl-rat та слУжбОвИХ слiв
KL.e:lt, 11. Перек_-lад дiсс,riв \ пасLlвIiоN41, cTaHi

KI..:ttr lJ. Перск.lа_] \1ulа.lьних .tiгслiв



Кiлькiсть годин
y тому числi

lнд. с/рл пр. лабУсьогоНазви кредитiв i тем

Кредит 1. Особливостi перекладу багатозначних слiв

1030
Застосr ваrння с;rовниttiв у, проuесi перек.rIадч. Види
-IексIILIних вi.цповiдносrей. Роль tioH гекст\ пiд LIac

Баt а гознl,t,l tt i c.rtlBaперекладу

J. Стр1 кт\ pil навчil.1ьно[ _lltcцIlII.1lHIl
а о }Ia навчання

Кредит 2. Особливостi перекладу власних назв

Осi-lб.rltвсlстi гtерек,пirлr в,iIасних lMeH. назв yстанов та ]0
о зllцiii, Особ,цrtвtlстi rt lLtних назв

Кредит 4. Переклад нацiональноТ лексики

С пtlсобtt Ti1 особ_rивостi переклад,ч нацiонtt ltьноТ
]t,t

.leKcIlKt]
Кредит 5. Переклад неологiзмiв

| Способtt перекладч неологiзп,tiв. Взасмовп",tив ] t.,

анг--I1l1ськоl та иканськоl лексики

Кредит 6. Особливостi перекладу фразеологiчних одиниць

Перек.-tал звертаннr]. зв\Iконаслlд},вання -га виг"yку

Засоби вiдтво еологIзмlв

кредит 7. особливостi перекладу препозитивних атрибутивних словосполучень

Способи IIерек,lrад) прлtкь,tетгtлtкiв. Переклал j0
преп озлIти вн их aTpilo\ l,и вн LIx словос I]O"lYtteH ь

Крелит 8. Особливостi перекладy скорочень

П ерек":lад абрев i а,г.чlэ,га i н rrl их с коро LIel I ь

Кредит 9. Переклад артиклiв

Способrt переда.ri нес):]начеLlого та означеного артикJlв

кредит 10. Вiдтворення граматичних опrонiпtiв it, one, that та службових сл lB

l-ралtати,lнi омонiь,lи it. olle" tlrat та засоби Iх
I

Bi с,пова та способи iх в

Кредит 11. Переклад дiсслiв у пасивному cTaHi

Способи вiдтворення дiсс,rова в пасиtsно\{), cTaHl ]t

Крелит 12. Переклад модальних дiеслiв

Способи
способи

переда.лi \{ода,цьних дiс:с,цiв. Ф!,нrtцii Tit ]t
,:tiсс-цiв to do. to Ье to hirve

Усього годин 36t) 2]()

Заочна Nlа нtlвчання
Кiлькiсть годин

Назви кредитiв i тем
cl

Кредит 1. Особливостi перекладу багатозначних сл

1030

30 10

30 10

1030

10

10з0

10з0

30 10

1030

j0 10

l20

лаб. rнд.л. п
Усього

2Застосування сJlовникlв }, прочесi пеl]ек.lаJ}. Вlrдtr
ос геtt Ро"ць кон гtlд час_--Tексичних вlдп

30

lB

то числl

]8

]0

1030Перек.lli: i н тернаui tlHlt--tb но [ -ltекс ики. Х ибн i еквiва-п eHTtl

-пексикл1

Kpe:ltT 3. Особлrr востi персклад}, illтерн:luiоналi,змiв та псевдоiнтернацiоналiзмiв

](-)



перекjlад\,. Багатсlзн;lt]н l с_лова

Кредлlт 2. Особ.-rlrвосгi пepeкJtl]\, B.l:lcHIIx Htl}B

Особливостi переклад) в,цасних iп,teH. Hal:]l] \станов Ti,l
з0

анiзацiй. Оссlб-пивсlс-гi переклa.r1, r,eilгра(l l LIt.l их нitзв

Крелит 3. Особливостi перекладу iнтернацiоналiзмiв та псевдоiнтернацiоналiзмiв

Перек"чад iHTe р нацiсlнап ь н c,l i лексики. Хибн i еквiваце н r-lt

\,перекладl lнTep HatllOI Iа:цьноl Jексики
Кредит 4. Переклад нацiональноТ лексики

С'пt,lссlбtl та особ-пrtвостi перекJад\I нацiогtlтtьноТ
,leKcllK1.1

Крелит 5. Переклад неологiзмiв

28

29

]9С'п..сtlбlt пе]]ек.-IаJ\ нео"rогiзшtiв. Взасл,tовплtлв
з0

-]Н 1,1 i I1aЬк!lI I|1 |1\1ePI]KllI IC bKOl лексI]кLI

Кредлrт 6. Особливостi перекладу фразеологiчних одиниць

2 28

2з0

1з0

1

Переклал звертання, звуконаслiдування та вигуку
З.tс.lбtt Bi_l t Btl ення it,]cO.,l()l l,J\ltts

j0 2 ]8

Kpe:lrT 7. Особ.rltвостi перек"цад}, препозti,I,rlвнItх :rтрrtбутивних с.цовоспо"lучень

Способи
препозити

llерек.l!lJ\ прикь,tе t никiв. 11ерек,rад
30

BH}.I\ атри нь
Крелит 8. Особливостi перекладу скорочень

]82

Перек.lа-r абревiатr,р та iнших скорочень зt)

Кредит 9. fIереклад артlrклiв
291

L пtlсtlбlt передачi неозIIаI{еного та означе}{ого артllttлiв

Крелит 10. Вiдтворення граматичних oMoHiMiB it, опе, that та службових слiв

Гр;lrIатl,t,лнi clMoHiltlt it. опе. that та засоби Тх

вi:твtlрення. С'луlIсбовi c;toBa та споссlби iх вiдтвореtlttя
з0

Кредит 11. Переклад дiсслiв у пасивному cTaHi

]9

з0

1

L п[)сооl.i вlдтtsоренI-trl дl(,сJова в пасивноN,l\ cT,itHl j0

Кредит 12. Переклад модальних дiсслiв
NIодальних дiсс:riв. Фr нкцiТ Iа1

.lit,c,riB tcl сlо" to Ье. to lrarve

Усього годин:

5. Теми практичних занять
на о ма }IавtIання

Нirзва,[еми

Кредит 1. Особливостi перекладу багатозначних слiв

с)

Способи
способи п

передаLll ]8

3-12

кiлькiст ь
годIIн

}9
зlп

2

_)

1.-5

2

2

2

4

2

2

4

]
Особливостi переклалу географiчнtlх гtазв

lэ

2j0

18360

Застосування с,Iовникiв у, проuесl Ilереклад},

Види,цекс и чн l.tx вiдпсlвtднtlс геti

Кредит 2. Особ"пивостi перекладу власних назв

Особ"пиBilcri переtt,,iаду нilзв \ сTi-tн(]t] Tll tlрганtзаuil"t

Ро.ць контекст1 гtiд час перекJа.1\

Багатс,lзна,ttt i c.rtlBit

С)сtlб"tивостi ttерек"rад} B-tircгrrlx irIctt

8.-9

l ll| l I29

1

6,



особливостi B-lacHl1-\ назв. КР ,\q 1

. особливо cTi перек.-lа:1, iнтерн:rцiона;riзrtiв та
псевдоl a..Il,}}llB

ацlона. lbHlt . leKcllKa

п iс-пад i н,гернацiсlна-пьнtlТ -пеr<сики

2
1б

18 Способrl перек-lад}, нацioHa:rbHoi леttct,t Klr

19 осо б--tlt вост i п ерек.,tаду, нirц i он а-лыtоТ .itексикLt

П.р ек_.lа-1 нацiона,lьноi .ltексики, КР ЛЪ

Кредит 5. Переклад неологiзмtв

I-Iео,,rогiзrlи

Способи перек,lад\ нео.'tогlз\{ll]

Особ; и BclcTi переtt"tад}, гlеоJогl,]N,I l в

\1

5

]
]

2

2

]
2

2

2

)
2

2

2

1

2

2

2

J

2

2

2

2

2

2

4

6

7-8

9,- 10

1I

1]

4

4

2

2
*,)

2

2

2
12

2

4

Хибн i eKBiBlt,iteгt Tl,t lнтернацl онаJьно l,пексики

Перек-пад псев.tоi нr-ернацiо нал tзмt в

Крелит 4. Пере клад нацiональноТ лексики

MoBHi реалiТ

Реа-цiя i rерп.лiн

20

2I

22

/-J

1д-т Взас:мсl вп-п и в att г"п i ti с ь коТ Tzr aN,lep и кан с ько l ле кс }l к t,1

Перек-цад несlлогi:зл,tiв. КР N9 З25

26

Крелит 6. Особливостi пере кладу фразеологiчних одиниць

Перек,пад звертаIlн я. зв\,коlIаслlд},вання та tsLlгук),

27

28.-
29

С пособи вiд,гtзо1-1еtl ня фразеологiзллiв

Особливtlстi переклалу фразеологiзллi в

j0 Перек,пал фразео,цt-lгi.tних одиниць. KI' Nlr'+

кредит 7. особливостi перекладу препозитивних атри

KrteTH1.1 KiB. Ви jIи ar pltбr,Tt,tBHtlx cllO-пVLIeHb

чень
бутlrвних

С'пособи перек,ll1_1\ прtt

Дтрr.rб,чтивний irterlHtrK rIK KON,Illo1-1eH-|, IlpelIo,]ttTl,{t]Hиx атриOутивних

Гiерекrал пре

сJовоспо.1},,I ень в аLtг"цlLtськlLt \IOBl

по,]Ltl,Liвних а Iри (.)\ Tl] BIi 1.1 х с,пOвоспоJ1"1g,, u (двоч-пенних)

с-]lовоспо,цчченьатри о},,гtl BHt]IxпрепозитI4вlJихl lереклад
багатокоплпонеtIтн t,Ix

Перек-llаД атрlлбл,r,иВних словОсгlо-цу(]енЬ з внутрlrшньою rтр

5

едикацiсю. Кр Лъ

Крелит 8. Особливостi перекладу скорочень

13иди cKtlpoLleHI)

Переltлад скорочень

Особ-пitвостi ttереклаrl! абревiа г\ р

Способtл переда,лi неознill]еного артllк--tя

С)собл tt Bсlс l i ltере. laч i н еt,l-знliче н о го |I}lтll к,1я

Кредит 9. Переклад артиклiв

С пособи переда,t i o,j },lalleнO I,t] tll]Ttl к-lя

10.

11

13.

1:l.-

1 _5.

1
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а€Ен хинJвша ,tEurхэdэrr trсоsиIгgоJо ,7 rиЕаdу
ввоIfэ Iнhвн эвIl Гltl ,i_rэхаrноя ciIOd ,цэJэонГIsопГls

L хинhисяэr иГив ,iЕвшхэсIап tээпоdlt ( вlхинsоLrэ вннея,{эс,l:-эеg

slrс хиньвн€оJвJвg ,{trвrхаdаш lIJоsиrgоJо ,I rиEady
ниЕоJ
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rиЕаdу
g .N d)I 
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ихиэхэr i.онsrвноIпвн jгеr.хаdэtt иgоэоtIJ ,нtltdэr I rltтBad 'ttrеэd IHBotr\j

ихисуаIf .I.ончruноIпвн Евrхаdаш ,t rиЕаdу

I.0Hcl,?HoIпBHdэrHl иIнаL*ЕяI8хэ {н9их ,Li)Illэхаr tончIгt]ноIПвнс]эl-нt Гвr,хЭdЭЦ

BI sIиi€ufвноtпвнdоrнl,{trвtгхаdаш IIсоqиlг9оJо, g rиЕаdу
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dэLI ихисхэrZ .]\Г стх 
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с.lовосп0.1\ lIeHb
l

1

Способи перекJtадv прик,rIетн1.Iкiв. Bt.l.]rt атрttбr TllBнllx споjI}-чень.
Атрllбr,тивний ir,tеt,lник як ко}{понент препозrtтllвнIiх атрибутивних
словосполу-.чень в англiйськiЙ шroBi. Перек"lад препозитивнIlх атрибутивних
сЛовоспо_гIучень (двоч.ltенних. багаt,окоN,lпонентнrrх). Переклад атрибутивнрlх
с-повоспол),.]ень з внr,трiшньою предllrtацiсю. КР М _j

2

Кредlrт 8. Особливост,i переклад\, скорочень
2 [3rl_fи cKtlpotIeHb. Перек;rад скорочень. особ.rивсtстi перек;rаду,абревiатур ]

Крелит 9. Переклад артиклiв

J
Способll передачi неозначеного ар,гик_пя

артLIк"lя. КР J\Г" 6
С)ссlб,-tllвсlстi гIередачi означеного

Кредит 10. Вiдтворення граматичних oMoHiMiB it, one, that та службових
слIв

4
Граrtатlrчнi оrtонiлtи il, otle. rhat ,l L1 способи l'x перелачi. Особ,цивостi
вiдтворегtня с,ltу;ttбових слiв. КР Nч 7

Кредит 11. Переклад дiсслiв у пасивному cTaHi

5

Трансформачiя грал,tаr,ичноТ категорii стан}, при перекладi. Способи
вlдтворення д1€]слова в пасивноN,Iу с,ганi, ГIроблепrи передачi значень

нструкцlианг-цlисьliих пасивних кс)

6

(]пособи передачi N.{одальних дiсс-пiв с,сlп, l11a).,, lttt.t,s,|,,s,hall, u,i/l, ,yhoulc{, y,obtld,

dctre, пеесl, очghtlбl. СDункцiI,га способи пеllеl(.,Iа-|1 liсс.пiв to clo, ro Ье, lo hспе.

Разо,цz

кр ]\ъ

1

2

18

б. Самостiйна робота
IIil о }la tl:lBLIaHIIrI

Змiст Ki"-lbKicTb
го.]Ilн

20

20

20

20

20

20

}t
з/п

Кредит 1. Особливостi перекладу багатозначних слiв

1

I\4isr-rno Е.. Shablrgirra I. Br-rilding lJp Strategies iIl 'l-гаrrslаtiоtl: практикуN,I. -
N4инск: Аверсэв. 2009. - 255 с. (У.Iебник высшей шко-цы) (Дапi: N4icyHo): с.
7-8. впр. 1-5 (8-15) . б (16-17)

Крелит 2. Особливостi перекладу власних назв
2 Mic),Ho: с. 1,1З-15;1. впр. 1-3.5.6 (rексти 2.3)

Кредит 3. Особливостi перекладу iнтернацiоналiзмiв та
псевдоiнтерн ацiоналiзмiв

aJ

кл:rд нацiона.ц ьноТ лекслIкItк едит 4. II

1 4-1 11 8 21 1 9-1 21 1 чи,1,вив -6J 1 12 1
,J 7 1

аJ 1 522( ,и.впр. ) впр ( ) ( ),
8 тексти l.З)

4

)

J 3 3, рдц. ?-] _1,13j_Цý).4 @д.: и 2-4)I\4ic

N4

о: с. lj[)
5. Пе еклад неологiзмiв

тексти 1 -3161-1бз).4159-1611-2но с. 15_i- l59. вп
к

к едит б. Особливостi п огiчних одиницьек.l
6 N'Iici"tlo: с. 98- l0З. впр. l (10З-10-11. ,-;-6 (l0б-l09).7 (текс,ги з.4)

7. Особл l.r в ocTi п ер ек.l а.1}, п реп o,]IITII в н Ilx атрибутивн их
с.-Iовосп нь

7 N4ic),Ho: с.69-76, впр. 6. 7 (79-81 ).8 (тексти 1-З) 20

1

Кредит 12. Переклад модальних дiсслiв

1



8

OCHOBlr ПерекJад\: гра\,1атltt]нi la _IeKcI.I.tHi аспектlI: Навч, посiбник / за рел.
В.К. Шпака. 2-ге вLlд.. стер. Ii.: Знання. ]007. ]10 с. (Вища ocBiTa XXI
столiття) (Да-,ri Шttак с. 17j-176. ПБ. КБ

20

Кредlлт 9. Переклад артлlклiв
9 Шпак: с. l5-17. lIБ. КБ 20

Кредит 10. Вiдтворення граматичних oMoHiMiB it, oneo that та службових
слiв

10 Шttак: с. 24-28. ПБ. КБ; с. 5-{-б4. ПБ. КБ 20
Кредит 11. fIереклад дiсслiв у пасивному cTaHi

11 Шпак: с. 144-151. ПБ. КБ
Кредит 12. Переклад модальних дiсслiв

1] Шпак: с. 79-8.1. ПБ. КБ: с. 89-9З. ГlБ. КБ

Разом:

к едltт 8. С)соб.rllвосгi п ек.l ск0 otleHb

20

20

240
Заочна ма навчання

Ki;rbKicTb
годIlн

28

28

]8

29

29

28

28

}"
зlп Змiст

1

кредит 1. Особливостi перекладч багатозначних слiв
l'о,пttкова,'К.;\. Ilеревод с анг,цrtйског,о [la ру,сский - Learn to Тгапslаtе Ь1,

Tгanslatirrg Гl,опl Erlglislr irrto Russiatl: 1,чеб. пособие / Ж.А. Го"цикова. 5-е
изд.. стер. N4инск: Новое знание. 2008. - 287 с. (fia.ri
4-7.8.9 (14-1б): с. 127-128. впр. l (128): с. 1.11-1,15. впр. 1 (145-i47)
N4isr:no Е.. Shablygir-ra I. BLrilding Up Stгategies in Tгarlslation: практикуN{. -
N4инск: Аверсэв, 2009. 255 с. - (Учебник высшей ttlколы) (Щалi: MicyHo): с.
7-8. вгrр. 1-5 (8-15). б (16-17)

Голiкова с. 9-13, впр

Кредит 2. Особливостi перекладу власних назв

2
Голiкова: с. 198-200. впр. 1

N4icyHo: с. l4З-15.1. впр. 1-3._5.6 (тексти 2.З)
Кредит 3. Особливостi перекладу iнтернацiоналiзмiв та

псевдоiнтерн ацiоналiзмiв

J
.271-276 (,,lc1_1aTtlti :{). впр. l. 2 (l]7_1з8)

N4ic},Ho: с. l1:1-118. впр. 1-2 (ll9-121) вивчити. впр. З-6 (121-12З).7 (i2З-125).
8 (тексти 1.З)

Кредит 4. Переклад нацiональноТ лексики

Го.riксlва: с. lЗ-{- 1jб

4
Голiкова: с. 188- 194. Blrp. 1 . 2" .l ( 1 94- 1 9б)
Мiсчнсl: с. 130-1ЗЗ. впр.2-3 (13j-138)";l (тексти 2-4)

Кредит 5. Переклад неологiзмiв
Голiксlва: с. 1 78- l 82. впр. 2. 3 ( 1 8З- 1 85
Mic},Ho: с. 1 .5_5- 1 _5!). впр. 1-2 ( 1 59- 1б 1 ).

. 185-187. впр, 1.2 (187-188)
16l -16З). 4 (TeKcTlr 1-З)

),с
3(

Кредит б. Особливостi перекладу фразеологiчних одtIниць

6
Голiкtlва: с. 212-21_5. впlэ. 1 (215-2 l 7). ]. -+ t219-221 )

N4ic},Ho: с. 98-10З. BrIp. 1 (iOЗ-101). -5-6 (10б-109). 7 (lекс"гrr 3..1)

7

Кредит 7. Особливостi перекладу препозитивних атрибутивних

Го,тiксlва: с. 117-122. впр.2. З (1]j-l]-+)
N4icvHtl: с.69-76" впр. б. 7 (79-8l).8 (гексти 1-j)

Кредrrт 8. Особ.-rIIвос l i перек.;tадч скороче1lь

словосполучень

8

Го-цiкова: с. 207-208. впр. 1-З (]()8-]09)
Оснсlви перек,r1.1д),: граNlаrllчнi Tll .teticlt.tHi аспеttтlt: HaB.-I. посiбник / За рел.
В.К. L[lпака. ?-te tsид.. стер. К,: ']нагlня.2007. jl0 с. - (Вriща ocBiTa XXI
сто"пiття) (,Ща-гri Шпак с. 17j-176. ПБ. КБ

29



Kpe:lrT 9. I lepeK.r а: lrpTll K.-l iB

9 29

Кредит 10. Вiдтворення грамат""::,1о*онiмiв it, опе, that та службових
слlв

10
с 92 94 впр 1 (94-95 ) с 9 ) -96 впр 1 ( 9б- 97) с 9] 9 8 впр 1 (98-

9 )_ в пр 1 ( 1
a
_) 2 1 J 1 )

л ),1 ]оL . _T-Z () ПБ. КБ: с. 54-64. ПБ кБ
29

11. еклад дiеслiв пacllBtIo cTaHl

1l
Голiкова; с. 72-] (>- впр. 1 -3 (7б-78)
Шпак: с. 144-151. ПБ, КБ

12. Пе еклад модальних дiсслiв

1]

с. zl7-5

с.57-,5

l.впр. 1.2 (_50-_52); с.52-_5j. впр. 1-_5 (5З-55); с.55-56. впр. 1.

.впр. 1-3 (59-60): с. 60-6l. впр. 1 (61); с. 61-62. впр. 1.2 (62,-
r t r6-i7 t, 9
63): с 6j-6-1. впр. l (6а-б5)l с. б5-70. вгrр. 1^2(70-72)

с 79-8-1. ПБ. КБ; с. 89-9j. ГlБ, КБ
Разо"ц:

Фор
ст1.,дентiв

2_9

28
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7. ФtlрпIll рtrбоl rl та itрIl,герiТ оцiнlовання

Рейтинt,сlвltri KtlttTpc1.Ib знань стl,дентiв з.tiйснкlс, I Lся за l 00-ба,rьнок) tlIкалок)
Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Оцiцка ECTS Сума балiв Оцiнка за нацiонаJIьнOю шкалою
eK]iliчeH залlк

А 90- 1 00 5 (вiлмiнно) 5/вiдпл i нно/зарахован о
в 80_89

4 (добре) 4/лобре/зарахованос 65-7L)

D 55-64
З (задовiльно) З /задовiльно/зарахованоЕ 50-51

F,X 3 _5 _49 2 (незадсlвi"пьгrо) ?/незадов./не зарахОВаНО
]}III поточIlого Til пiдсl,мкового контролlо. liагI{остика знань. yп'riHb i навtlчtlк
iз дисциttлiни здiйснttl€ться на octttrBi lrез_r.цьrатiв проведення потоLIного й

пlдсуNIкоt]ого KoHTpo,IlK) знань (КР). Поточне оцiнк,lвання iндивiд)rацьне. lpvll()Be опит\ванFlя.
caшTocTiliHa робога, ЗавданняМ потоt]1-IогО контролЮ € сIJсl,еN.{атична перевiрка розчьtiння т.l
Засво€,ннЯ I]Р()ГРа\IН()l () rtaTe1-1ia_пr . tsиliонангlЯ впраВ на llереIiJад. Завданняп.,t пiдсу,п,tковоt .,
кон Ipo,]IO (KPt с перевiркir l,либtлнtл ,]асвосLlня с t\,leIJT()\l l]РОГРаN,IНого матерiал) кредит},.

КритерiТ оцiнювirннrr lloTo.1HoT рtlботи
Пото,tна робота на занятгях з прilктиI]ног() livl]с},перекладv з першоi iнозеьtноI rtoBit

передбачас виконаннrl ltрактиLIнI]х завданЬ: I1ерекла.ц рече[IЬ з певниN,tи лексико-граматиLIнII\ltl
явища]ч1I] та опитування вивtIеного теоретиl{ного п,lатерiалу. За нацiонацьною шк&-tою
провоJиться наст\ п lte оцi н к,lвання :

кВi,цшriнно)) - стчдеL{т викоFl\.€, Bci вIlрави. :зазначенi робочою rrРОГРаI!,1Ою. виконання вправ
та пояснеНня -пексиt]tIL)Го эбо граrtатLttlFIогО явища не BI.1K-пI.IKi]IC труднощiв; ви,rерпно iповнiсткl
:засвоiв теоретиLIНиli матерiа-п вiдповiднсlТ -t-еь,tи та Bi;tbHt' i.rKTcTp\c вивченi лексико-грапtатrtчнi
явища прак гиLIнL{Nlи гIрикладаN{и :

к!обре> ст\деItТ виIiон\,€' Bci вправrl. зазна.rенi робо.rоtо програмою. влIконання вправ та
пOяс}tеннЯ ,пеItсиLIгlоГсl irбо гра]\tатиIIноIо явища вик"пиIialс невеликi трулнощi: без cvTTcBrtx
поN,Iи"цок tlерек,lадас речення: -rобре Bt).ttl]ic Ie()l)eTиLI ниNIи ,]нання]\,{и ,га беЗ сl,ттсвих трулношiв
iЛЮСТРl'С Зilсвоснi .lексl]ко-граltirтlt.tгli я вJIшз пllак l и tIHIli\.lи llрикj]ада]\tI]:

кЗадовi-цьнtlll с,г\денТ виIiон\€.Illше rlacTllH\ впllаtJ. Ul() ]азначенi робочtrю програ}Iокr.
виконаннЯ впраВ та IIояснеНня,:tексllчlltlГtr :tбtr гl)а li.iтиtlНого явиtца викликас значнi тр1,:нtlшi:
робитЬзнаl{Н)'кi-:tьttiсгь по\{lt.l0к пi_,1 ,ll,ic перек,lаJ\,: NIaC l]cBHi прогапин]t ),теоретичних знання\

Го,пiкова: с.87-89. впр. i (89). с.89-9]. впр. l (9l-cl]1
Шпак: с. l5-17. tlБ. КБ

с

Го_-tiкова:



з вiдповlдноi TeMLl та недостатньо i,ltogTp\€ BrlBLIeHi -rексrtко-граN{атиLIнi явиша практични\{и
при к.lаJа\lи:

<<I{езадовiльнtl,' ст},денТ не викон\с в:зага,лi або Bl.tKoH\C недостатню кiлькiсть вправ. не
N{о)kе пояснити лексико-граN4атllчне явище. що в}lвL{асться. переклад petleцb не вiдповiдас
ВИ\I()Гаj\I: lle ()Ro.-]()liB lL'()ГelИlIHIl\lll tHitHHяrltl t ltiJltrlBiJHtrl' iсrlи,

КритерiТ olliH юв:t н 1.1 я carlocr.iй ноТ роботи
l]гiднО з ви\,{оl,,аNIи €--КТС 677о навчit,rlьноl,О час), деIIноi форп,rи наtsLtання з практиLIногt]

к},рс}, перек-цад\1 з першоТ iнозеltноi lttlви вiдводllтьсrl на саплостiйнч роботу стl,лентiв. Пiд час
cartocTitiHoi роботl,i ст),денти опраlцьов\,к)ть теоретll,tниl:i та практичний MaTepi;t-il. вi,tвчениr:t на
практLIчнllх заня,гтях. та1 викон}ютЬ додатковi завдання. Сал,rостiйна робота cT1,:eHTiB
пеllевiряс,ться вик-паJ3({еNl Tn оцiнюсться :jа наст}.пною шкаJою:

,,Bi:rttHtto)) ст)-дент BI.IKoHyC Bci вправи. вiдведенi на самостiйне виксlнання: вIiконання
впраВ не BIIK-]}]KaC тр_\дноЩiв. сг1 дент\,1ояtе сап.rосriйно викоFIувати творчi завдання:

"Jобре,,> стVленТ викону€ Bci вправи. вiдведенi на саплостiйне виконання. aIJTe вl4конання
впi].1в BIlK.lI1Ka€ :еякi тр1,:нощi:

" Ja]oBi-lbHo,, ст\дент викон\ € Heilt)BH\ Ki.rbKicTb влрав. вiдведених на cartocTit-tHe
вliкон:lннЯ: вIlконанНя вправ викликас зна,tнi трvдrrсlщi. iLце в разi пояснення та корег\,вання
BiIK,llifl]Lle\I cT\fellT }lO7Iie виконати подiбнi зilвдання саплостiйно:

,,Неза:овi_-tьно>l ст}/дент не вс,lлодiс r.tатерiа-поlt" не \{оже саr,Iостiйно виконатl] вправI1
гtiс--tя того. як BOHIJ бr_rи поясttенi виtt,падаLIе\I. рсlбить велик},кiлькiсть грубих помилок.

Розподi.п ба.riв, якi отрим\,ють ст},дентIl
I семест

Поточне тестування та самостiйна
робота

кр Сума

к1 к2 кз к4 к5 кб
1б0 600100 б0 100 60 60 60

II сем

8. -}асобlr дiагнос,гикrr
Засобапrll лi:rгностикtl t,il NIе,t,одаýlIl де}Iонсtр\,вrll{нr| резу"Iьтаl,iв нав.Iання с: завJання

_]с) практLlЧних заtIятЬ" завданнЯ для саNIос'гiiiноТ роботи. tecTtlBi завданilя. KoHTpoJIbHi роботи.
9. Ме,годu нltвчilння

На дагlопtr, eli-tlli розtзиткi \lelt)дtlrlI,JOI HavKl.t OcHoBHI.I\,l N,lетодоN{ навчання iнозел,tних \lOB t
Korrt,HiKa,гиBllrlri ýIетол. У lrpoueci HaIJIliilltlЯ ,]а |(O\l\ нit<атlrвнипI NlетодоN{ студенти набчвitють
коr,tvнiкативнtli'компетенцiт ,здатнtlстi кOрIlст\вагlIсь \lOBoK) ]a.-]e7igo вiд конкретноi сtлтrацil'.
вони навчаються коtuyнiкацiт у, проuесi car.tclT kclпlyHikaIlii. tsiдповiдно yci вправи та завдання
повиннi бу,ти Kortl HiKaTltBHtl виправдани\Iи дефiцлrтоп,r iнфорп,rачii, вибором та реакuiсю
(inf-ormation gap. choice. fЪеdЬасk).

ГIiд час вI,ltsLtеннЯ практичного курс\ перекJад,Y засlосовуються TaKi методи навчання. як
спосl,ере}Itення наД i\IOBHllN,I п,taTepia,loпl. ltсlрiвня,rьний агiалiз. розв'язування лерекладацьких або
творLIих завдань пiд час cartocTiйHoi роботll або l, прочесi пiдготовки до tlрактиLIних завдань.
ск,ладанi]я графiчних cxeNl для },зага,]ьнення теоре.гиLiноI.о пtа.герiалу..

Поточне тестування та самостiйна
робота

кр Сума
к7 к8 к9 к10 к11 к12
60 l00 60 60 100 бt)

160 б00



l0. PeKorreHJoBaHa .-riTepaTr p:t

Базова:
1. Голикова Ж.А. Перевод с ангtийского на рl,сский - Leaгtt to Тгаlrslаtе Ьу Тrаrrslаtiпg fi,om

Er-rglish itrto Russiatl: r,,.lеб, пособие i Ж.А. Го;икова. _i-e ltзд.. стер. N,lинск: Новое знание.
2008. 287 с.

2, fJплиr,рlлева Л.Ф.. Кl,нtlевич ('.Е.. N4ар,гинкевиtл Е.А,. С_'rлирнова Н.Ф. Английский язык. Itrpc
перевоJа. N,1.: ИКI I KN{ap1'>. 200.j.

З. основи перек,li.tд\: граNIатиtltti та.цеttси,lнi itспекти: Навч. посiбник / За рел. В.К, Шпака. 2-
ге вI{д.. стер. - К.: |]ltання.2001. З10 с. -' (l3iлша освiга XXI столi,гтя)

:1. N4isr.rno Е.. Shabll,girTa I. Br-rilding LJp Stгаtеgiеs irl -Ггаl-rslаtiоll: 
практикуN,I. - Минск: Аверсэв.

2009. - 255 с. (Учебник вьiсшей школьi)
f[опопriiкна:

*i. Казакова Т.А. ПрактиrIеские ocHoBbI перевода. СПб: Лениздат: Изд-во <Союз>. 2О02.
6, ilоprHeub i.B. Теорiя i практика перекладу. К.: Вища школа. 1986. - 17бс.
1 . С'.lеповttч В.С, Кl,рс перевода. Минск: НТ'Ооо кТетра Систеп,tс>. 20О2.
Е. ТltrIченко I.I.. Го-rовченко Г.Т.. Щерев'янко I.B.. Остапенко Г.I. Теорiя i практика переклад\-

(irнг"lit:tська мова). XapKiB: ICMB кХК>. 1998. - 31zlc.
1 1. Iнфорпrацirlнi ресyрсп
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j . http:l',i r,r,rl,-r.l, . t1-1еггiаl-tl-r,r,еЬ stег. с clt-t-t
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7 , http:i/idionrs.thefгeedictionaг1,.conri conlpiled t1,onl the Cartlbridge International Dictionary ol
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