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РОбоча програма навча.llьноТ дисttllп-,liнlt <<Практlrчний курс перекладу з

ocHoBtIoT iноземноТ мови> J{Jlя студеIt,tiв бака-tаврiв за сltецiалiзацiсю 035.04

Фiлологiя (l'epп,raHcbKi N,Iови ,t,a 
.ll i,t,epal} p11 ( гtерu-к;rад включrrо)).
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1. Опис lIавчаJIьнtli дlIcцlrII;liltlt

Примiтка
Спiввiдношеllllя l<iльксlстi годиIl аудиторltих 1]аIIять до саплостiйноТ роботи
становиl,ь:

..]IJIя денноТ форпrи наI]чаннrI - 45% l 55%

Найменування показникiв
Галузь знаIIь, lIапрям
пiдготовкll, ocBiTHl,o-

ква;liфi ка tti l"r н rt й piBeH ь

Характеристика
навчальноi
дисциплiни

deHHa форлlа новчання

Кiлькiсть крелитiв - 8

(V сем. - 4; VI сем. - 4)

Спешiа"rьнiст,ь: 0З 5.04

Фi-rо.rогiя (Германськi

.\IoBil та ;iтератури

( перек-rаl вклlочно)).

Нормативна

Загальна кiлькiсть годиtl - 210
(V сем, - 120 ; VI ссш,r. - l20)

Освiтня програма:
ГIерек.lrал

PiK пidzon7OBKLt:
J-и

Се.uесmр

V-vI -й

Тижневих го/цин ,lulя денноТ

форми навчання:
аудиторних -

V сем. - 2,2, VI ссм. - 2,2,
самостiйноТ робоr,и с,гу,]iен,га -

V сеп,t. - 4; VI сем. - 4

Ступiнь: бакалавр

Пракmuчнi
76год

Самосmiйна робоmа
164 год.

I3ид контролrо:
заlliк, екзаN,IеII



2. N4",га та ,JаI]_]аt|ня tliltsча.lьноТ Jllcцltп.riHrt
ДанrIй практllLIний курс вхо.]I{.гь .]о цltк--l\ (lrH:arleHTalbнI,Ix :rtсцtrп.riн з iнозел,tноi

фi,lо,rогiТ.,,tогi,tно пов'язан1,1й з Kvpca\IIl осноВ \1овознавства. основ Teopii rtoBHoi
KortrHiKaцii- iсторii'i.rексико"цогiТ iнозепlноt lloBlt. reopii' перек.-rаf\ та практикLI \Iовлення.

Hale;liHa \,вага в практи({ноNI\ к1 pci перек_lаJ} з oCHоBHoi iнозеrlноi \{ови
прrtJi--lясться обгрr нтr,ванню лiнгвiстttчноi пl]I1роJl1 _]еякtl-\ тt.tпiв \IoBI{Llx о.]иниць.
встанов-lеннкl l'x ceNlaHTиLlHoI,O наванта/кеННя. а ]а-lел,но Bi: цього i вllзначенню способiв
iх а-]екватного перек,IаДt' на piBHi с,пова. с"lовоспо-l} r{ення. речення чlI текст\,.

NIeTa _]аного к\,рс), по.lяга€, }. забезпе.tеннi cTr:eHTiB сlIсте\lою зага-lьнотеоретичних
знань та практI,Iчнltх r,rt i нь i з сl,часноi лiн гвiстi,t чн tli' теор i[ перек_lа_]\,.

OcHoBHi ]авJання -1аног0 к},рс\,: oзгli]I-IO\I]ITl1 ст\ JeHTiB з найва;tt.lrtвiшипlи
заг&-Iьнотеорет1,1LIн1,1}Iи. -liнгвiстll,ttIи]\{И -tai \1eTOf l1LIHIi\IlI аспекта\IrI перек.хад\, з
анг-lit:tськоi rtсlви на rKpaiHcbK\,. а гако)i HaBtl11Tl1 lх ;_teKBatHo вi:lворюватL1 :]начення
рiзнlrх зrtiс,говrtх сдносте["i \Iови IleplxolBop\ \,IOBt)K] пеl]ек,,]а_]\

ПрактlгlнtlГr к1 рс перск.lilJ\ з OcHoBHoi' iнозеrtнt,l' \Itlв}l вIlвча€ться протягом I1-1V
к},рс} навчання, Навчtrння Hil III Kr pci переJбачас t)в[).l()fiння С г\ f ента\lи основаN.lи
перек,пад} гра\lатl"1LlНих явI,ttц. а са\{е у]\,IовIIогО способl . безособовrтх форrI дiсслова.
складнопiдРяJнrtх речень. а Talкoili констрVкцiй 1каrзатllвнi. е-riптIлчнi- з порiвняльниN.lи
форп,rапlи). Певна Yвага також придi.tясtься перекJаJ1 сгIl.-tiстLIчнLl-\ засобiв.

У резу,-пьтатi вивчення даного к},рсу ст\,дент oBo,-lOJiBa€ таки\Iи коlлIпетентностя]!Iи:
I.Загальлlопредrrетнi: l ) соцiа_пьна (про-]\ KTI]IBHo спiвпрацювати з рiзнишtи

партнераN,{и в групi та командi- виконr,вати рiзнi po_li йl ф),.rпцii в ко-цективi. прЪявляти
iнiцiатив},. rT iдr риll1,,вати та кер\,вати в-lаснl1\Iи взасNIина},{и :з iншип,rи1:
2)загапьнокультурна (ана,пiзl,вати й оцiнювати наr:iва,к.-iивiшi досягнення нацiона_цьноi.
свропейсЬкоi та свirовоi наукИ й ку.lьтrри. орiснТr,ватLlсЯ в культурном),та д},ховноN,I\,
контекстах сучасного украiнськогtl та свiтового сr,спiльства); 3) коьtпетеtlтностi з
iнформаuiйних i ttоп,tунiкаЦiйних технологiй (pauioH:r-rbнo використовчвати кол,tп'ютер i
коп,lп'ютернi засоби при рсlзв'язt.ваннi ,]адalч. пов я.заних з опраLIюванням iнфорпrаuir." ii.
пош},коN,{. систе]\IатLiзаtIiслсl. зберiг:tнняlчl. подання\{ та передаваНняпt): 4) здатнiсть
навчатися \,продов)li 7iи,гтя як база проr}есiйrrого та )I(иттсвого са\lовизначення (lопs litЪ
learning сопlреtепсе):

II. Фаховi: l ),пirrгвiстична (знанI{я систе\{и N,lови, прави,п iT фiнкчiон\l]ilння в
itlшопIовнiй Kor,l1,1liKaцii. щс) д()зtsOjlяк)l-Ь опер\,вати N,{овними засобаrти j1.1я цi--rеil
спiлкlвання): ?) пtовленнсва (володiння видаN,Iи мов,ценн€Воi дiяльностi. якi за:iянi )перекладi (говорiння. аlдiювання. читання" письN{о)); 3) соuiолiнгвiстична (знання та
вмiння. необхiднi д,ця здiliснеtlня соцiального аСПекI,), використання iнозелtноi rloBrl .):

4) екстра-uiнгвiстtr.тна (знання. що виходять за r.rerKi лiнгвiстичних та перекJадознавчl1\
(фоновi i предшrе гнi)).

Програма навча-IьноТ дисциплiнrt
Кредrrт l. Перек"лад \,\tовного способу дi(,с.iIOва
Тепrа i. Форп,lи \\1оtsного способl'дiсс;rова. особ.tивостi вrttивання \]мовного способч
дiсслова в анг-цiriськili rroBi
Тешrа 2. Вirтворення CoIldititlna] & SLrppositioriarl N1oocl ,засобами rкраiнськоi пцови
Тепrа З. Вi:творення Srrb.jLrrlctire II & SLrb.jr-rnctive I засобапtи t,Kpt.riHcbltoi п,lсlв1.1
Тепrа'1.Дt,rtРереншiаuiя ctltlctlбiB перек,Iаj1\ \\IовIIого способl,дiсс;ова
Tel,ra _5. дна--riз перек.lаJ\ \ \Iовного спсlсобу. дiсс-rсlвil в х\до/\ньо}l_\ TeKcTi
Kpe:llT 2. Перек.-l :t_f е. r iп-r lI.1 н Il х та еrlфаt,rt.l rl и х к0 tlструкцiir
Telra 1. Перек.lа_r е.iiпгttчнll\ кt)нсТр\кцiil rип), iГапу. if anl,thing
Tella ]. Перек_rа: с.liптllчнtrх litlHg111_1 кцiй зi спол\,l]никалtrI whаtеr-ег. hоrrеrег
Telra j. Перек,lir.l еrtсРатltчнtl\ консlр\ кцiй з ,,iдсr,пкru,t,rьниlt dcl
Telra -1. Перек-tа-t еltфагlтчнli\ констр\кцiй зi зворотнir,t порядкоrt c.TiB
Теlrа 5. Перек.lа: ertrPaTrl.THl1\ _]оп\-ст(]вих petleнb



Тепла б. Перек:tад petleнb з псlдtзtйнl1\l ]ililеllеt{ення\1
'rеп,rа 7. Перек,паtд \l\,IoBHo1,o сltt_lсобr. Перек.lll_t кtrнстгr кцiй.
Кредlr,г 3. Перек.rад бе,зособовllх (lорu _titc.tt-lBa
Тепrа 1. Перек-па.l iHcPir-rirиBr
Теп,rа 2. Перек"пал ilrфirlir,ивгlих KtlHcTpr кцit"t

Геьrа _]. Перек.rа_r :ir,прикьtеl HllKa
Тепrа 4. Перекrад дiспрrtкшtетниковлlх KoHcTpr Kuiit
Tella 5. Перек;lад герунлiя
Ten,I а 6. Перек-lал гер\,ндi а,пьних кtl н стр1 к r_r r ir

Тем а 7.Перек,цад констр\,кцiй з безсlсобовtt rt t t (lорrtаrtи дiсслова
Кредит ;l. Переклад каyзатllвн}Iх KoHcI р1 Kuil"l
Тепrа 1, Перек,пад ка),зативних констр\кцrй з:iсс.rсlвоirт to hаче
Teru,ra 2, Перек_чад ка},зативних констр\ кцiir з :icc,-loBor,I to get

l"eп.ra З. 11ерек-пад ка\,зативнtIх констр\ кцiй з :iсприttл.Iетником II

Тепла 4. Перек,паl констр!,кцiri :з поlliвня-lьнIi\IlI форьtаrпtи
Теп,rа 5, Перек,па.t гtорiвня,lьних конст}]\ кшiй гltttr tlle Illоrе...thе Ьеttег
Тема 6. Антон i rt i.tH l.r й перек,lаJ, atH I . t i ii с t,Ktl гtl ]i,tгI L,peIteH ня
TeltIa 7. Перек;а.л бе,зособових форrI ]i. c.roBa та liа\,]ативних конструкuiй.
Кредrrт 5. IIереклад простlrх i cK.la_lHIIx речень
Теr,tа i . Перек:Iаl прост}]х i ск,пii.]нtlс\ l]я_]нllх peLIeHb

Telra 2. Перек"ладацький ана",ti,з ск,rа.]нопifl]яf,нll\ petleнb з пiдрядниNtи додатк},
Тешrа З. Перек,падацький аналiз ск-IадI-1()Iliдlrя_rних pelleнb з пiдрядниN,lи ознаки
Теп,та 4. Перекладацький анil,liз скJа;lнt)пiJрядних petteнb з пiдрядниN,Iи },N,Iови
l'еп,rа 5. Перек,rадацький анir-riз скJаднL)пiJрядFlи\ речень з пiдряднилtи пiдпtету
Telra 6. Перек;rадацький аналiз ск;tаднсlгtiдрядних peLIeHb з пiдрядни\lи присyдк},
Кредlrт б. Особливостi перек.паду речень
Теп,rа 1. Спiввiдirошеtlltя стр},кт),ри реLlення в оригiнапi та в перек,цадi
Теп.ла 2. Зп.лiна стр\Iктури реLIення
lebra j. Зrriна по;lя.tкr c"liB
Теп,rа 4. Ч;rенування peLIeHb

Тема 5. Об'сднангtrt pelleнb
ТеМа 6. Особ;ивсlс t i пс,lrс,tt.пзд\ petleHb.

Крелrtт 7. flереклад JeKclIчlllrx c,I,1r.lic-I llLIHlIx засtlбiв
'rеп,lа 

1. Перек:rад r,irrepбo;tl
Teпllt ]. Перек. Iа_t.tittlги
Тепrа З. Перекла: еп i t еl iB
Тема 4. Перек,пал пrетафори
Тема 5. ГIерек:rа:r пле,гонiп.,tii

Тепlа б. Перекrад шrетафори та епiтетiв
Кредит 8. Переклilд cllll],altctlLIHtlx стltлiстlt.lних засобiв
Теп,rа 1 . Синтаксtлчtli сти,riсти.tнi засtlбtl
I'епла 2. IIерек-пад синтаксичtlих стlt,цiстLILIних зассlбiв
Теш,rа З. Стилiсти.tнi засоби переклад}.

навчальноТ дисциплiни3
кiлькiсть годин

/{енна форма
у тому числiНазви кредитiв i тем

Усього
л пr) лаб lнд с/р

Кредит 1. Переклад умовного способy дiсслова

,yhrYl



\IoBll

Subj
Conditiвдlrlвання N4onal () S LIod. \еLlllctl iIbi

\,еuncti I а,ц S S titlnal ом l\Llppo ос1. (lOp\lrt
та чезна tsння. iдт во IIня оовн cIlгоре \,\,I осоо\
анг-lll1ського JlCc,loBa засобаrл и ко1t,Kpai'Hcb

j0 L) 5 20 5

п2. елlKpe:llT \птtIчнIlереклад e\Iта кофатrrчних нструкцiй

констр1 кшiй
е,l1п,гIl чнLlхПерек"lа: конс-гр1,,кчiй. Перек"lil:

емфатичних з0 9"5 20.5

ереклад безособових форм дiссловаKpe:lrr 3. П

} та констрчкцiй з ни\1.
Переклад дiеприкметника та конструкцiй з
ним. Переклад герундiя та конструкцiй з ним

Переклал iнфiнiтив

з0 9.5 20.5

J. каKpe:lI г Переклад узативних икцiконстру
ка\ зalтIlвн1.1х констр\ кuiй. 11ерек,лalд

кс)нстр\,кЦiй з порiвня-lьнL]\ItI форл,tалrи. Зассlби
вi:обра;лення запе]]ечення пiJ час переклад},

11epeK.lll:

j0 9 5 20ý

5.п остих i складних
простrIх речень. Переклад

cK--laJHoc\ ря_]нLtх та сti-lаднопiдрядних речень.
Перек"lа:ацькltti ана--liз прt)с I и.\ i складних

Переклад

з0 9 5 20.5

Особливостi перекладу реченьКреди, б.

стр}lкт\,ри реLiення в оригiнапi
та в перек,падi. Злriна структ},ри реllеltня. Зr,rirrа
порядк}, с"пiв. Членування та сlб'сднання
речень

спiввiдношення

j0 9.5 ]0.5

ерекJIад лексичних стиоliстичних засобiвКредит 7. П
проOлеN,lи перекJlад\,

лексичних стлI-11стични.\
l Iерек;lадстилiстичнi

засооl в 30 9 5 20.5

к п8.Редит синтакс чадерекл них ,илст хtстични засо lBб
r,илiсти.lнi проб.lеr,lи перек,]а.1},

clt нтаt(сиLII]их с-ги-iI lсl.ичн их
Перек.па_1с

засооtв з0 9 5 ]п 5

Усього годин: 240 76 l64

4. Теми п ктичних занять
}9
зlп назва теми кiлькiсть

Кр"д", 1. Переклад умовного способу дiсслова

1
Фор_rltt \,}Iовного сгrособ1 .lic
:icc,loBa в анг,лit:tськiй ltclBi

cJoBa. Особливостi в,киванrlя \r{овного способl
2

] Вr:,твtlренгrя CollditioIlal & SLrllplclsiticltlal NIood ,зассlбапtлt vKpaiHcbKtli'rloBt.T 2

_] Вi:творення Sr-rb_junctire Ii& SLrb.tr-rnctire l засобаьtlt r,краIнськоt rtoBrt 1



4 Щиференuiацiя с пособiв пере K,ra_I), \ \I о в нtl го с Il (rсобr _]i cc.-loBlt 2

5.-6, АналiJ перск. li.lf\ \\l()вногt) спtlсоtlr ,li, c.],,B1,1 в \)Jtr)IiHbO\]\ lеliсгi 2

Кредит 2. П ерек.пад е.,liптrtч tl Il х та еrtф:rтlt ч HIrx KoHcTpyKuil:l

7 Переклал е';tiптrtчних коFlстр\,кцiй тlIпr iГ aIll . ii arlr thirr_s 2

8 Перек;ал е-tiптll.1ни\ консlр\,ltцiii зi спо_l\ LtHllK|]\111 rrhateveг- hоu,ечег 2

9 Перекrад еп,t(lатичних констр},кцil."t ,з rti-tclt.-tюBlL-lbHltrl c/r.l
1

10 11ереклал еп,tсРатичних констр},кцili зi зворотнilt порядкоN4 слiв 1

11 Переклал ел,tфатичних допус"говрI\ peLleH ь 1

12. 11ереклад речень з пс-lдвiйни\,1 запереtiення\I 2

1з Перек,пад \,N.{овного способу. Перек-tll: констр\кцiй. КР Jtll 1 2

Кредrrт 3. Переклад безособовrtх форпt дiсс.цова
\4 Перек"пад iнфiнiтивr, 2

15 Переклад i нфi нiтивнl.tх конс,грr KIti it 1

1б. Перек"пад дiс,п рtl Kir.l e,I H ика 1

\7 Перек,пад дi с п 111.1 кпле,I н и KoB}ix KoHcTpr кц t l.t 1

18" Переклад герl,нлiя 2

19 Перек-паl герr,ндiапьнI,1х KoHc,l pr Kttitj 2

20 Перек,пад конс I р)"кцiй з безсlсобсlвиrltt форлrапли дiсслова 2

Кредит 4. Переклад каузативних конструкцiй
21 Перек;lад ка\"]ативних коl-tстр\Iкцili з дiсс"lовоьt /ll /zat,c 1

22 Переклад ка},зативних констрvкцiй з дiсс_rовONl /(/ {с,/ 1

'J Переклал ка},зативних констр\ Kuili з лiсприклtетлtlлкоrt II 2

24 llерек"цад ко FIстр\,кц i й з по р i вня-цьн Ll N,I и форлtалtli 2

25 Перек.пад порiвня:tьних констр\:,кцiй т ипу l ll е rп ot,e ... t h е lэ е tt е r 2

26 Анто Hi пr i ч н и й перек;rад ilнг;t йс ького запереLIе ння 2

21 Перек"цад безособових сРорпr дiсс:tоваr та ка} jaI}.iI]Ft1.1x KoHcTplrtuir:i. КР Ns 2 2

Крсдrrт 5. [lерек.rад прOстIIх i ск;rаднIlх речень
1 Переlt,пад просl их i cK-raiJHtlc} ря_tlI1.1\ petleHr, 2

2 ПерекrадаIlький ана,riз ск,:ttt-Itltlпi.ll]я-lнII\ l]cllclIl, r пi]рrяднl,t\II,1 додаlк} 1

J Перекладацькrlй ана;riз ск.tа_tнсlпiJря_]нlI\ lleLleHb з гr i_tряднI{\ll-l ознакtt 1

4 Перекладацький ана,riз cr,."raJHc,lпi:lprl,lHlf\ lreLleHb з пi:рядниNIи ч\Iови 1

5 Перекладацький ана,tiз ск,tаднtlпi_Il]я.ltl1.I\ per{eHb з пi:ряднишtи пiдплетt, 2

6 Перек;адацький анапiз с к.лалнопlдряJнI,Iх речень з пlдрядниNl и прису п]ку 2

Крелит б. Особ;lивостi перекJаJ\, речень
7 Спiввiдношення стр}кт},ри реt{ення в оригiна,ri та в перек.падi 1

8 ЗпriHa cTpvKT},pll реLIення i
9 Змiна rtорядку слiв 2

l0 Ч"пенl,вання peI-IeHb 2

1l Об'сднання речень 2

|2 Особ;ивос,гi перек-пад), речень. liP }l9 З

Кредит 7. Переклад лексичних сти.lliстичних засобiв
1з Переклад гi пербсl",l lt ]
14 ПеРек,пад _rtiTclTt,t 1

15 Перек,пад епiтетiв 1

]



16 Перек.-tад r,rетафори
i

17. Перек_-rад rrer онiп,rii
l

18 Перек--rа: _rtета(lори та епiтеr iB 2
8e-IIll, пеКр cll ,гак,сичн \Ilр€клад cTIlcTlI.1i HIlxч асобiвз

19. CltHTaKclt.tH i cTrr_r iсти.lнi зассlби
2

20.-
Z-J.

Перек_lа: с lI н TaKCtl чн их cTrt-ricTLi чнllх засоб i в 2
]l-а CTit,Tiстrtчнi засоби перек.lаJ). КР Л! -+ 2

Разо-уt: 76

}ir
зlп назва теми. Змiст кiлькiсть

годин
Кредrlт 1. Переклад чмовного способу дiеслова

Го_-tl-tкова Ж.А, Перево:
200j. - 287 с

кого я:]ыкal на рrсскlrй, - М.: Новое знание.с анг,li.ll"lс
20

п,)
eK.-IКредит e.llер ад таптичних ем тичних кон стфа РУкцiй

2
Го,,tикова }К.А. П
200j, 287 с,

epeBo:I с аiнглttйского я:]ыка на pr сскийt. - N4 новое знание_
22

ПеJ. еклКредит безосад виобо х мр вадiсслофо р

J
Голикова Ж.А, Пер
2003. - 287 с

новое знание"евод с анг.,tийскоl,сl языка на рl,ссклtй. - N1
22

Крелит Пер струкцiй1. еклад тивниа х кокачз

4
Голикова }К.А. Перевол
200З. -287 с.

кого языка на рчсский. * М.: Новое знание.с irнглиliс
20

Кр.д",5. Переклад простих i складних речень
)

I-о_ilикова Ж.А. Перево:t
2003. 287 с.

го языка на рlсский. - N4.: HclBoe знание.с английско
20

Кр"д",6. особливостi переклirду речень
6.

Го":tикова Ж.А. Перевод
200З. -287 с.

кого языка на рt,сский. - N'I Новое знанлIе.с анl,,циllс
20

к итед 7 п, ек.пр и,сичн хереклад стил ихlстичн соза lBб

7
Го,ликова )It.A, П
200З. - 287 с.

к()],о языкil на рlсский. - N,1,: ГloBoe знiiние.еревод с анr,"rlлtйс
an

к ит п8.едр син,таксllLIнIл хереклад сти.п lстичн их аз бiсо в

8
Го"rикова Ж.А. Il
200З, - 287 с.

еревод с анг,ltийского языка на р_\,сскил"l. - N4 новое знание.
20

Разолп: 164

5. Самостiйна ота

б. Методи навчання
Пiд чаС вивченнЯ курсУ застосовуються TaKi методи навчання, як лекцiя-дiалог,

розв'язування перекладацьких задач або творчих завдань пiд час самостiйноТ роботи або упроцесi пiдготовки до практичних завдань, складання графiчних схем для узагzrлъненнятеоретичного матерiалу.

7. Методи контролю
1, Меmоd усно?о конmро-lЮ. Етапи усного опитування: постановка виIстIадачем питань(завдань) з урахуваНням специфiки прелм.ru l u"rог програми; пiдготовка cTyaeHTiB



4 Щиференuiацiя с пособiв перек"lаj]}, \ \l oBHtl гtl с п осtlбr :i cc,-to Bit 2

5.-6. дна_riз переклi,ll\ _\\lottHol() сп()соб\ J.i{ с. I()l-tit ц 1r]rlzliHb()\I\ Iet\cI' 2

Кредит 2. lIерек"пад е.iliптиtlнIIх та еuфатIIчнIIх констрl,кuiй
1 Перек,пад е,ltittтичних KoнcTpvкtliйt тlлгlr iГ irnr . iГ allr thirrg 2

8 Перек,пад е_ltiпти.-tних констр\,кrtiй зi cllсl_1\ LiHtlKll\Itl \\ hater ег" hоr,чеl,ег 2

9 Переклад еш,tфатичних конс,l,р\,кцiii з пi:сlr.lюва,tьни,rt сlо
1

l0 Перекле_r еrI(lатичних к()нсl pr кшiЙ зi звtl1,,,,.rIHirt поря:ком слiв 1

11 Переклад еrtфатичних доп},стовлlх речень 1

12 llерекrад pelleHb з подвiйнлl\,I :]tlперечення\1 2

13 Перек,rад \,N.{овного способ1,. Перек_-tа: констр} кцil:i. КР ЛЪ 1 2

Кредит 3. Перек.rа: безособовltх форrr дiсс",Iова
14 Переклад iгrфiнiгив1, 2

15 Перек:ад i нфiнiтивних KclHcTpr кшi й 1

16. Переклал дiспри кллетника 1

17 I1ереrt"пад дiсп ри кrteTl l и ковt1\ кtlнстрr кцt l:l l

18 Перек"пал t,epl,H,lli я 2

19 Переклlал герl,ллдi а.lrьних констр1 кui й 2

20 Перек,пад констр\ кцiй з безособовиrtи форпtаr,tи дiсс-пова 2

Кредит 4. Переклад каузативних конструкuir1
2\ Перекlад ка},зативних констр},кцiй з дiссловопt 1о йсzt,е 1

22 Перек.rал ка),зативних консlр\/кцiй з дiс,с.rовоNI 1() .qсl 1

23. Переклаl ка},зативних констр\,liuiй з "лiс:пlэикrtетникоr,t II 2

24. Ilерек"цад констр},кцiй з порiвня,пьниN,Iи форпtалrи
1

2-5 Перек-пад порiвняльних конс,грчкцiй типу, lhe lllore.,.lhe beller 2

26. Антонiшriчний п ерекrад анг,цiliського заперече н ня 2

2.7 Переtt,пад безособовлtх с|lорш,l дiс,с,пtlвrt T.l ка\заILlвнLIх констру,кчiй. I{P N9 2 2

Кредит 5. Переклад простих i складних речень
i Переtt;ад простих i ск.lадгIос\ l]яJнI.t\ peчcI{b 7

2 Перек;rалацький ана;i,з сtt_пitднсlllifl]яJllll\ l]r,,leHb l пiдрядни\,{l.t додtlтк) 1

J Переклаlацьклl й ана-ltiз с к,цitднtl гt i. lря.,tн l 1 \ l]ette H b з п iдрядни,\Iи ознаки 1

4 Перек;адацький ана,riз ск"rаднсlпi_]ряJнtI\ реLlеtlь 
,з пi:рядни\{и у\Iови 1

) Перекладацький аналiз ск.ltаrднопiдря-f HIt\ petlellь з гr i:рядними пiдп,tет1, 2

6. Перекл адаць ки й анапiз сlt-цадн о п iлря.lli-l 1.1x peLIeH ь з п iдрядн и \I LI прису,дк}, 2

Кредит, 6. Особ.пrrвостi перекJадy речень
] Спiввi:ношення стр_\ кт\ ри реtlення в ()риr iHa.,li ta в tlcpeK.-lali l

8 Злriна стр},кт\Iри реtlення 1

9 Змiна rrорядкr, слiв 2

10 Ч;енування pel{eHb 2

11 Об'сднання речень 2

),2 Особливостi перек,пад} peLIeHb. КР Nч j 2

Кредит 7. Переклад лексичних стилiстичних засобiв
1з [1 ереклад гi п ербсl:I l,t 2

14 Перек.rаl лiтотrt 1

15 Перек,лад егtiтетiв 1



до вiдповiдi i вик:rадення своТх знань: ксlрекuiя i carloKoHTpo.-Ib викJаденlI\ знань пiJ
час вiдповiдil анапiз i сlцiнка вi;lповiдi.

2. l,Iemclc) п1.1сь.ltо(jо?() KoHtll.po.rIo (пtlcbrttlBi KoHTpt].lbHi роботи. диктанти. письr,tовi

за-цiки тошtо).

3. Тес,mовсt tleper;ipt;tt JH{:L!lэ (TecTll на,]оповнення: тес-гtI на використання ана.;rогiТ: тести
на змiнr, e;teMeHTiB вi,,tпсlвijri тощо).

4. ГрсlсРiчltсt переr;i.1экс.t .jltclltb (графiчнr зобра;кеt,tt-lя \Nlови завдання" N,{а,ltюнки"

кресJення. ;1iаграrttt. cxe\l1.1. r,аб,rl,rцil. Графiчr"lа lrеревiрка Nlo)Ke висIyпати як
саr,tостiйlниti вrtд або пtоrке вхOдllтll. як органi.tнltr:i елешtент. до усноi або письп,tовоI

перевiрки.
5. ('(l,|I()K()llltt]lU,!b i L,u.|I()()lIillli(l.

8. Розподiл ба.-tiв, якi oTpltrt\,юTb стyдентll
Yci види навчLцьноТ роботи з <rГlрltктllllного к},рс}, перекJаду з основноi iнозеп.tноТ

N,{ови)) пiдпорядковаrнi Свропейськiй кре:llтнiй транс(2ерно-накопичувапьнiй системi
органiзацiТ навча*пьного процес), l t1 контро.lю сту,лентiв. Контроль здiйснюсться за

допоNIогою контроJьноi роботи (KPt з \ра\\ванняrt рiзних видiв поNIилок. Загальна сума
балiв за одн\,к()нтрольн)- робот1 ст|tнt)вllгь -l0 r IcelrecTpi та ].l v II cer,tecTpi. Cl,rra ба-ltiв

за одлtн кредит становить 100 (l I celrecTpi: 10 б. КР , 60 б. iншi BllJt,t робiт:1 II ceMecTpi:
24 б. КР + jб б. iншi види робiт * -l() б, пi]сrrlкtlвltй тест).

KplrTepiT оцiнювання поI,очноi роботlr
Поточна робота на заняттях з практичног0 к},рс) переклад} з основноi iнозеп,tноТ

Nlови передбача€ виконання практичних завдань: переклад речень з певниN,Iи

гра\lатичниN-Iи явищаNlи ,га опит},вання I]ивt{еного теоретичного btaTepia-,ry,. За

нацiональною шкчLцою гIроводиться Hi.lcT\ пне tlцiнкlвilння:
кВiдшлiнно)) (.+5-Зб l27-20i 16-12) , стlлент BtIKoH.\c, Bci вправи. зазначенi робочою

програN,{ою. виконаl{ня вправ та поясlIення граNlатичIIого явища не викJикас тр\Jrлошiв:
вичерпно iповнiстк,l засвоl'в Te()peTt.ILlllиl"l ltaTepia,l вiдповiднсlТ теп,tи та вi.цьно i_rKlcTprr
вив.tенi гра\,{ати LI н i ll ви ща п рi,i}iти t l н I t \I t.t l l p1.1 K_lal.]a\I и :

кЩобре>> (j5-2б i 19-1] l l1-8) сl)_1еII,г BI,1KoH\€ Bci вправи. зазначенi робс1.1окl
програN,lою. l]иконання вправ Iа llояснення I,ра\ILlтиl{ного явища вик,ilиliас tteBe.rltIti

трl,лношi: без с),тт(,вих пoN,ll.tJtoк перек_ла. tа€ реLlення: лобре володiс теоретичнrl}IIl

знанняд.,1и та без с\,гтсвих тр1.1нtlщiв irюстрrс, засвtlснi граtllатиI]нi явища практични]\ll,,t

прик,rlада\{и:
кЗадовiльноi> (25-1б / 11-5 l]-4) - ст),дент виконч€ лише часl,инч вправ. що зазначенi

робочою програNlоIо. виконання вправ ,га пояснення граN{атичного явища вик_lикас зна,lнi
тр1,,лнощi: робить знаLIн}, кiлi,кiс-гь по}lи.loli пi.ll ,tас перекJаду: N,{а€ певнi прогаjlини \,

l,еоретичних знаннях з вiлttовiднсli те\,1и та недостатньо iлюстру,с вивченi граматичнi
явища прак,ги чни]\,Iи прикJадаN{I{ :

кНезадовiльно> ( 15-0 / 4-0 / j-0) студент не BIlKoHy€ взагалi або викон\,с
недостатню кi_цькiсr ь вправ. не \Iоже поясн1.1,ги граN,Iатичне явище. що вlIвча€ться:
перек.:tад речень не вiдпtlвiдас tsllNI()la\l : не tlвсl,,ttlдiв Iеоl]етични\,Iи з[Iання}Iи з вiдповiдноТ
те]\{и.

Iiриr,ерiТ оцiн ю ван н я са rloc l,il"l н оТ роботи

Поточне тесr-ування та самосгiйн:r робота кр Пiдсr,rtковrtl"t тест Сума
к1 к2 кз к4 к5 кб к7 к8

1]8 1б0 800100
45i5

5

60
,/-)

J

100
,+5i 5

5

60
27 iз

_)

60

-/,-)
J

зб
|612

0

60
'l-)

aJ

jб
\612

0



Згi:но з ви\Iога\,1и сктС 5-j9,ъ навч.Llьного час} денноi фор,rrrт навчання -з

практIIчного к\рс): гtереклад\,з основноТ iнозеllноi rtoBlt вi_]водиться на cartocTitiHr робот1Стrаgцlig, Пi: час саr,tостiйноi роботи cT\feHTLl опрацьов\.ють теоретичний та практичний
rtaTepta-l. вIIв.тенllй на практичних занягтя\. та викон\,ють додатковi зав_fання. Са_rlостiйна
робота СТr-]gцliз перевiрясться виlt.lаtrаtIе\l та tlцiнкlr aоa" ,u наст\.пною шкal-tою:

,,Bi:rtiHHo,, (_5_i--+*i / Зj-2З / 20-1_5) cT\JeHT BIIt\oH)c Bci вправL1. Bi:Be:eHi на
саltостiйне вIlконення: вllконання B]tpaB не Bt{K-l1.1Ka€ тр\Jнощiв. стl,дент \1оя\е car.tocTir-tHo
B]lKoH\ ватII TBopLti завJання:

,,.fобре, (]-+-з0 ]]-12 
" 

1:+-10) cT\,_feHT BrlKoH\c Bci вправи" вiдведенi на саrtостiйне
вI.1конаннЯ. а*lе вIIкоНання BIlptlB виклИкас деякi Тllrlнрцi1

,,За_]tlВi.lьнtl,, (]9- l _i l 1 -5 / 9_4) cl \ f ент BIlKoHvc неповну кi.-tькiсть вправ.
Bi:Be:eHltx на ct1\locTil"IHe вltконання: вtIконання вправ викликас значнi тр1 :нtlшi. r.ia u
ра-зi поясненнЯ та корег\вання вик-цадачеN,I ст}.]енТ \.1оже виконати подiбнi завдання
caltocTit"TH'.-l:

"Неза:овi_-tьно.,, (1+-0 '1-0 / з-0) студент не володiс MaTepianorl. не N,1o}Ke
ca\ILrcTiI"tHo BllKOHaTIl вправll пiс-цЯ того. яК вони бr,ли поясненi u"пruдu"aпl. робить велику,
Ki_tbKicTb грr бltх по\II.I.1ок.

[IIKa.-ra оцiнювання : нацiона.,tьна та ECTS
оцiнка ЕСI'S CvlIa ба.riв Оцiнка за нацiонаJIьною шкалою

екзамен залlк
А 90- 1 0с) 5 (вiдплiнно) 5/вiдлriнн
в 80-89

4 (добре) 4/добре/зарахованос б_5-79

D 5 5-6-1
З (задtlвiльно ) З /задов i"цьно/зарах ованоЕ 50-54

Fх 3 5 -.+9 2 (незаловiльно) 2/незадов./не зараховано
9. Методl1.1не,забезпечення

Навчa,-tbHo-}IетодиLIни й копlгt,ltекс
Шапочка К.А.. Сидоренко Ю.L Iнливiд}а,rьна рсlбота з практики перек,цад},з основноТ
\1ови, Вправи та завданItя. Частлlна Ii. - N4ико.tа[в: мдУ iшleHi В.о. Сl-хоtчt,тllнського.
2009. - 67 с,

l0. Рекопrендована лiтература
Базова:

основи перек-цад\': граматиЧнi та,цекси.lнi аспекти l зарел. В.К. Шпака. - К.: Знання.
2005.

!l,tитриева л.Ф.. Kr нцевич С'.Е.. N4артliгlкевич Е,А,. Сr,tирнова Н.Ф. днг-:тийскиtj язык.
К\,рс перевода. - N4.: Иlil{ r<N4ap'I'l,.2005

{опопli;кна:
Голикова }К.А. Перево.ц с анг.IиL-lского я,]ыка на рr,сский. - N4,: Новое знание. 200j. -287 с.
Казакова'Г.А. Практические основы перевода. СПб: Лениздат; Изд-во кСоюз>l. 200].
Корl,неuь I.B. Теорiя i практlлка перек,цад\]. - К.: Вища школа. 198б. 176 с.
Слеповrтч В.С, Курс перевода. - Минск: нтооо кТетра Систеltсl>. 20о2.
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