
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
N{иколдiвськиЙ ндцIондльниЙ унIвЕрситЕт

IMEHI В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет iнозелlноТ фiлологii

Кафедра германськоi фirологii та гIерекладу

rI

А. Кузнецова

27с

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ

Теорiя i практика перекладу

Ступiнь бакалавра

Галузь знань 03 Гуманiтарнi науки

035 Фiлологiя

035, 1 0 Фiлологiя. Прикладна лiнгвiстика

ОП: Прикладна лiнгвiстика

2019- 2020 навчальний piK



Розробники: Мороз Т.О.,

доктор фiлософiТ в галузi

доцент гер\,Iанськоi фiлологii та перекладу,

т.о.)

Робоча програма затверджена на засiданнi кафедри германськоi фiлологii та

псрскладу

Протокол J\& 1 вiд"27" р.

(л,фiл.н., проф. Майстренко M.I.)Завiдувач кафедри

"27" Qерпня 2019 р

1. Опис навчальноi дисциплiни



Характеристика
навчально1 дисциплlни

pik навчоння

мова навчання: англiйська

Примiтка.
Спiввiдношоння кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноТ та

iндивiдуальноТ роботи становить: для денноi форми Еавчання 90 год:
30 год. - аудиторнi заняття, б0 год. - самостiйна робота (З0%П0%),

Найменування
показникiв

Галузь знанъ. освiтнiй
ступiнь

f,енна формо навчання

Кiлькiсть кредитiв - 3

галчзь знань
03 Гул,rанiтарнi науки

Нормативна
Спецiа"riзацiя

035,10 Фiлологiя.
Прикладна лiнгвiстика

Iндивiдуальне
науково-дослiдне
завдання -
Термiнологiчний
словник з

перекладознавства
3-й

Семесmр
загальна кiлькiсть
годин - 90

5-й
Лекцii

Тижневих годин для
денноi форми
навчання:
аудиторних- 2
самостiйноi роботи
студента - 3,0

Спецiальнiсть
(професiйне

спрямування):
035 Фiлологiя

10 год
Пр акmuчнi, с елоiн ар cbKi

20 год
Лабораmорнi

CaMocпtittHa робоmа
60 год.

Вид контролю: екзамен



lleTa та зав.]ання навчальноi дисцrtплiни
Меmа к.урс),: засвоТтrt основII пIIсь\Iового та усного перекладу з

aHl-.ltiricbKo1 мови на украiнську та навпакI1.

Завdання курсу:
1. Ознайомити стулентiв iз основни}{и категорiями i поняттялrrt

перекладознавства,

2. Навчити адекватноNIу вtIкористанню лексичних i граматичних
знань у перекладi рiзних IчIовних одиниць.

3. Сфоршrувати навички проводити перекпадацький аналiз тексту.
4. З'ясувати особливостi перек,цаду TeKcTiB рiзних стилiв.

Передупlовll для вIлвчення длtсциплiни: <Англiйська N,IoBa)).

кПрактичниЙ курс англiйськоТ мови>, <<Загальний курс граматики англiйськоТ
N{o B LI>).

Навча_,lьllа Jисциплlна склаJасться з З-х кре:итiв,
ОЧiКУванi результати навчання: згiдно з вимогами ocBiTHbo-

пРО ф есiЙноi пр ограN,Iи студент ов олодiвас такими коNtпетентно стями :

I. ЗагальнопредNIетнi: Застосовус досягнення нацiональноТ та свiтовоi
ltульl,ури у вирiшеннi власних професiйних та життсвих завдань) воло.]iс

роЗвI{нсною культурою мислення, умiнням ясно й логi.Iно висJlовлювати своТ

ДУN{Ки; вОлодiс навичками науковоТ органiзацiТ працi; розвивас навички
салtостiЙного опанування нових знань; yMie працювати з довiдковою
лiтературою, рiзнотипними словниками, електронними базами даних,
систеN,{ами iнфорплацiйного пошуку.

II. ФахОвi: орiснтусться в наукових парадигNlах сучасного
ПеРеКЛаДОЗнаВсТВа; yпlic застосовувати знання з iнозеплноi мови на практицi,
користуватися iншомовними одиницями для здiйснення адекватного
ПеРеКЛалу; Усвiдомлюе i контролюе органiзацiю змiсту, знань i навичок
ПеРuепцiТ Та продукцii сипtволiв, iз яких скj]адаються письмовi текстII;
ВОлОдiС сучаспою терп,riнологiсю з перекладознавства, умiнняпtи та
I,IаВиЧкаМи здiЙснювати ittrшоп,tовtrу мовленнсву дiяльнiсть, зумовлену
кОпtvlliкативIlою метою; володiс методикою перекладу TeKcTiB рiзних стилiв.

2. ГIрограпла навчальноi дисtдиплiни
крелlrт l. <<теоретичнi та методологiчнi аспектIл перекладу.
К",rасифiкацiя перекладч)>

Тема 1. Завдання лiнгвiсти.lноТ теорii перекладу. Змiст курсу <Теорiя i
ПракТика перекладу)). ocHoBHi завдання, Поняття про перекладознавство як
IIаУкУ, Шlо Вивчае процес перек-цаду лексичних одиниць з однiсТ N{oBII Hl_t iHtlTy,

Та РеЗУЛЬТаТ ЦЬОГо Процесу. Iсторiя становлення та розвитку СвропеЙського
перекладознавства. ocHoBHi перекладацькi термiни ft поняття.



EKBiBarreHTHicTb та адекватнiсть перекладу. Транслiтерацiя та
транскрибування. IHBapiaHT перекJIаду. УнiверсалiТ лiнгвiстичнi.

Тема 2. Значення перекJIаду. Значення перекJIаду у KoHTeKcTi

мiжнародних вiдносин. Переклад як засiб збагачення культури, лiтератури та
мови рiзних краТн. Переклад та мiжкультурна комунiкацiя. Переклад у
навчаннi iноземнот мови.

Тема 3. Загальна та часткова TeopiT перекладу. Класифiкацiя перекладу
як особливого виду комунiкацii. Одиниця перекладу. Термiни i клiше.

Тема 4. Методи перокJIаду. Буквальний переклад. ,Щослiвний переклад.
Лiнiйний перекJIад.

Тема 5. Види перекладу. Усний та письмовий переклад. Синхронний
шереклад. Особливостi синхронного перекладу. Науково-технiчний переклад.
Переклад з аркушу. Лiтературний та художнiй переклад.

Кредит 2. <<Лексико-граматичнi аспекти перекладу)>

Тема б. Методи та засоби перекJIаду географiчних назв, назв компаъIliт.,

тощо. Переклад власних iMeH. Латинська транслiтерацiя.
Тема 7. Типи вiдповiдникiв при перекладi. Еквiва-гlент. Ана-шог.

Огrисовий пер еклад. КонтекстучLльна замiна при пер екладi.
Тема 8. Iнтернацiональний лексикон. Види iнтернацiоналiзмiв.

Поевдоiнтернацiоналiзми. Методи порекладу iнтернацiоналiзмiв.
Особливостi перекладу лексичних одиниць iнтернацiонrulьного лексикону.

Тема 9. Нацiонально забарвленi лексичнi одиницi та засоби iхнього
перекладу. MoBHi лакуни. РеалiТ. Особливостi перекладу реалiй.

Тема 10. Граматичнi порiвняння при перекладi. Сполуrення пасивного
стану з активним при перекладi. Переклад дiеслiв у пасивному cTaHi.

Переклад модЕLпьних дiсслiв. Пореклад емфатичних конструкцiй. Переклад
iнфiнiтиву та iнфiнiтивних зворотiв. Переклад герундiя i герундiilпьного
звороту,

Кредит 3. <<Стилiстичнi аспекти перекладу. Трансформацii у
перекладЬ>

Тема 11. Трансформацii у процесi перекладу. Види трансформацiй.
Перестановка. Замiна.,Щодавання. Опущення.

Тема 12. Стилiстичнi трансформацii при перекладi, Стиль.
Стилiстичний аналiз TeKcTiB рiзних видiв.

Тема 13. Синтаксичнi комплекси. Подвiйне керування. Прийменниковi
конструкцii,

Тема |4. Переклад конструкцiй, якi не мають формальних
вiдповiдникiв в украТнськiй MoBi. Переклад синтаксичних комплексiв
iнфiнiтивних, дiсприкметникових, герундiальних.



Телrа 15. Перек,rа:ацькiй ана-ltз х\..]о/tiнього тексту. План аналiзу

3. Структура навчальноi дисциплiни
}Ia навчання

Кiлькiсть годин
у тому числ1

Назви змiстових модулiв i тем
.чсьог

о

л п лаб 1нд ср
1 2 аJ 4 5 6

,7

Кредит 1. Теоретичнi та методологiчнi аспекти перекладу.
Класифiкацiя перекладу

Тема 1. Завдання лiнгвiстичноi
теорii перекладу. Змiст курсу <Теорiя i
irрактика перекладу>), ocHoBHi завдання.
Поняття про перекладознавство як
науку, що вивчае процес перекладу
лексичних одиниць з однiсТ мови на iншу
та результат цъого процесу. Iсторiя
становлення та розвитку европейського
порекладознавства. OcHoBHi
перекладацькi термiни й поняття.
Еквiвалентнiсть та адекватнiсть
перекладу. Транслiтерацiя та
транскрибування. IHBapiaHT п9рекJIаду.

УнiверсалiТ лiнгвiстичнi.

6 2 4

Тема 2. Значення перекладу.
Значення перекладу у KoHTeKcTi

мiжнародних вiдносин. Переклад як
засiб збагачення культури, лiтератури та
мови рiзних краiн. Переклад та
мiжкультурна комунiкацiя. Переклад у
навчаннi iноземнот мови.

6 2 4

Тема 3. Загальна та часткова TeopiT

перекладу. Класифiкацiя перекJIаду як
особливого виду комунiкацiТ. Одиниця
перекладу, Термiни i клirце.

6 2 4

tIерекладу.

Щослiвний

6 2 4

Тепrа 5. Впдп перекладу. Усниl"t та
письш,tовий переклад. Синхронний

6 2 4

Тема 4, Методи
Буквальний переклад.
пероклад. Лiнiйний перекJIад.



переклад. Особ"цивостi сI{нхронного
перекладу. Науково-технiчний перекла:,
Перекlад з аркушу. Лiтературний та
хуло;кнiй переклад.

Кредит 2. Лексико-граNIатrrчнi аспекти перекладу
Тема 6. Методи та засоби

перекладу географiчних назв, нЕLзв

компанiй, тощо. Переклад власних iMeH.

Латинсъка транслiтерацiя.

6 2 4

Тема 7. Типи вiдповiдникiв цри
перекладi. Еквiвалент. Аналог. Описовий
переклад. Контекстуальна замiна при
перекладi.

6 2 4

Тема 8. Iнтернацiональний
лексикон. Види iнтернацiоналiзмiв.
Псевдоiнтернацiоналiзми. Методи
перекладу iнтернацiоналiзмiв.
Особливостi lrерекладу лексичних
одиницъ iнтернацiонального лексикону.

6 2 1

Тема 9. Нацiонально забарвленi
лексичнi одиницi та засоби iхнього
перекладу. MoBHi лакуни. Реалii.
Особливостi перекладу реаrriй.

6 2 4

Тема 10. Граматичнi порiвняння
гlри перекладi. Сполучення пасивного
стану з активним при перекладi.
Переклад дiеслiв у пасивному cTaHi.

Переклад модаJIьних дiсслiв. Переклад
емфатичних конструкцiй. Переклад
iнфiнiтиву та iнфiнiтивних зворотiв.
Переклад герундiя i герундiалъного
звороту.

6 2 4

кредит 3. Стилiстичнi аспекти перекладу. Трансформацii y перекладi.
Тема 11. Трансфорплацii у процесi

перекпаду. Види трансфорr,rацiй.

Перестановка. Замiна. Додавання.
Опушtення.

6 2 4

Тема
трансформацii
стилiстичний

12. Сти-riстичнi
при перек"rа:i. Стиль.
аtlалiз TeKcTiB рiзних

6 2 4



видlв
Тема 13. Синтаксичнi Ko1,Iп;IeKcIt.

Подвiйне керування. Прийменнрtковi
колIструкцiТ.

6 2 4

Тема L4. Переклад конструкцiй,
якi не мають формальних вiдповiдникiв в

украТнськiй MoBi. Переклад
синтаксичних комплексiв - iнфiнiтивних,

дiсприкметникових, герундiальних.

6 2 4

Тема 15. Перекладацькiй аналiз
художнього тексту. План аналiзу.

6 2 4

Усього годин: 90 10 20 60

4. Теми лекцiйних занять
енна ма навчання

N9

зiп
назва теми кiлькiсть

годин
1 Тема 1. Завдання лiнгвiстичноi Teopii перекладу. Злliсm

курсу <Теорiя i пракmuка переклаdу>, ocHoBHi завdання.
Поняmmя про переклаdознавсmво як науку, u4о вuвча€
процес переклаdу лексuчнuх оduнuць з оDнiеi'fulовu на iHu,ly
mа резульmаm цьоzо процесу. Iсmорiя сmановлення mа

розвumку европейськоео переклаdознавсmва. OcHoBHi
переклаdацькi mермiнu й поняmmя.

2

2 Тема 2. Загальна та часткова Teopii перекладу.
Класuфiкацiя переклаdу як особлuво2о вudу колwунiкацii'.
Оduнuця переклаdу. TepMiHu i клiu,tе.

2

J Тема 3. Методи та засоби перекладу zеоzрафiчнllх назв,
нQзв компанiй, mоtцо. Переклаd власнuх ilиeH, Лаmuнська
mранслimерацiя.

2

4 Тема 4. Iнтернацiональний лексикон. Вuёu
iнmернацiоналiзл,tiв. Псевdоiнmернацiоналiзлtu, Меmоdu
переклаdу iнmернацiоналiзпtiв, Особлuвосmi переклаdу
л ек с uчнuх о d uнuць iнm ер н ацi о н аль н о е о л ек сuк о ну.

2

5 Тема 5. Трансформацii у процесi перекладу. Вudu
mрансфорлtацiй, Пересmановка. Залtiна, Щоdавання.
Опуu4ення,

2

Разом 10



5. Тепrи практичних занять
о ма навчання

J\ъ

з/п
назва теми кiлькiсть

годин
1 Тема 1. А Short Historical Outline of European

Translation. Translation during the Middle Ages. Translation
during the Renaissance period. (Iсторiя розвитку перекладу в
европi. Переклад в епоху Середньовiччя. Розвиток

п 1 Ренесан

2

2 Тема 2, А Short Historical Outline of Еurороап
Translation. Translation during the period of Classicism and
Enlightenment. Тhе Epoch of Romanticism and establishment
of principles of faithful translation in Еurоре. (Iсторiя
розвитку перекладу в Свропi. Переклад у перiод
Класицизму i Просвiтництва. Епоха Романтизму i
встановлення принципiв адекватного перекладу в европi).
Outstanding European translators.

2

аJ Тема 3. History of Ukrainian translation. Translation in
Kyivan Rus' during the 10'h - 13'h conturies and in Ukraine in
14^- 16'h centuries. (Iсторiя УкраТнського перекладу.
Переклад у КиТвсъкiй Pyci у 10-13ст. та в YKpaiHi у 14-1бст.

cToptТ украiнсъкого перекладу. )Видатнi перекладачi в i

2

4 Тема 4. History of Ukrainian translation. The Kyiv
Mohyla Academy and revival of translation activities in
Ukraine. The beginning of new еrа in Ukrainian translation.
(Iсторiя УкраТнського перекладу. Киево-Могилянська
академiя та вiдродження порекладацькоi дiяльностi в
YKpaiHi. Початок новоi ери розвитку порекладу в Украiнi, )

2

5 Тема 5. The Development of translation in Моdеrп
period. Translation and translators during the late 19ft- early 20*
cenfцries. Translation during the years of Ukraine's
Independence. (Розвиток перекладу у сl^тасний перiод.
ГIереклад i перекладачi у незitJlежнiй YKpaiHi.)

2

6 Тема 6. The Development of translation in Моdеrп
period. Translation and translators in post-war Ukraine. The
development of principles of faithful translation, Translation in
Ukraine during the 1ast decade of the 20ft сепtury. Vsesvit
Jоurпаl. (Розвиток перекладу у сучасний перiод. Розвиток
принципiв адекватного перекладу у пiслявосннi роки в
Украiнi. Переклад в Украiнi в 20 ст, Журнал BcecBiT та
його значення щодо розвитку перекJIадацькоi дiяльностi на
у tJkrainian trans 1atorsаlн1. Outstan

2

1 Теп,tа 7. Lexicological aspects оf translation. Methods and
ways оГ transiating r.аriоus Рrореr names. Conveying the
names of со anle с onS firms лексичнi аспекти

2



перекладу, Методи та засоби переклаJу географiчних назв,
назв коIuпанiй тощо. Типи вiдповiдникiв при перекладi).

8 Тема 8. Transformations in transiation. (ТрансформацiТ
при перекладi). Translation оf phraseological and stable
expressions. (Переклад усталених та фразеологiчних
словосполучень i речень).

2

9 Тема 9. Structuro of the sentence. Styles of
tехts.(Переклад на piBHi речення, тексту, дискурсу.
Стильовi й жанровi особливостi TeKcTiB). Literary artistic
translation. Stylistic percuilarities. (Хуложнiй перекJIад.
Вiдтворення стилiстичних засобiв тексту у перекладi).

2

]0. Тема 10. Terminology. (Термiни як лiнгвiстичне
поняття, Особливостi перекJIаду TepMiHiB). Maching
translating. (Компьютерний перекJIад. Редагування
компьютерного перекладу). Перекладацькiй аналiз
художнього тексту.

2

Разом: 20

6. Самостiйна робота
навчання

лъ
зlп

назва теми кiлькiсть
годин

1 Складання сповнику основних перекладацьких
TepMiHiB й понять; виконання практичних завдань.

Опраuювати рекоN{ендовану лiтературу:
1. Алехина А.И. IfuиоNIатика современного английского
язька.- М., 1982. - 514с.
2. Англо-русский лингвострановелеский словарь.
Алtерикана. - 44\с.
3. Ал,tосова Н.Н, Аrглийская контексто-тогltя. Л., 1968. -
126с.

4. Арнольд И.В. Стtrлистика совреNIенного аrглийского
языка. М.. ВысшаJI школа, |91з . - 2'7 бс.

4

2 Вивчення додаткових TeKcTiB для самостiйного
перекладу "The pearly beach". Зробити порекладацький
аналiз тещсту.

4

аJ Складання конспекту загальноприйнятих норм i
правил перекладу основних географiчних назв; виконання
практичних завдань.

Опрацювати рокомендовану лiтературу:
1 . V.Konrnets. Theory and practice of ranslation. Vin., 2003. - 410с.
2. E,Miram. А Course in the theory arrd pracfice of translafion. Basic
franslation. К., 2003. - З67 с.

4

4 Вивчення додаткових TeKcTiB для самостiйного 4



перекладу "The gift of the Ма_s1". ЗробIlтI1 перек;Iадацькiй
аналiз тексту.

5 Вивчення додатковI]х TeKcTiB JJя салtостiйного
перекпаду "Cat in the Rain". Зробlrтlr перек-таJацькiй аналiз
тексту.

4

6 Розвиток сучасного украiнсъкого перекладознавства.
Пiдготувати повiдопt,тення. вlrкористовуючи

пропоновану лiтературу та Iнтернет-ресурси.
1 .http ://www.vsesvitj outnal. com,/old,/content/vieu,/7 6 б l 4\ l

2 . http : l hib li о fо nd. ru/,ч, i е rr.,. а s рх? i d: 6 67 2 5 7

3 . 1ittp : //www. ukrrеfеrаt. с om/ind ех. php ?rе ferat: 8 5 4 7 1

4. http://www.lib.ua-rц.net/diss/conti34 1 52 1 .html

4

1 Вив.lення додатковлIх TeKcTiB для самостiйного
перекладу "The 1ast 1еаf'. Зробiть перекладацькiй аналiз
тексту.

д.'

8 Вивчення додаткових TeKcTiB дJuI самостiйного
перекладу "The dinner раrб/". Зробiть перекJIадацькiй аналiз
тексту.

4

9 Вивчення додаткових TeKcTiB для самостiйного
перекладу "The selfish giant". Зробiть перекладацькiй аналiз
тексту,

4

10. Виконання перекладу науково-тохнiчних TeKcTiB,
Опрацювати рокомендовану лiтературу:

1. ena.lp.edu.ua:8O80/bitstream/nlbl.,,l25,pdf - ТЕОРШ I
ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-
ТЕХНННОГО ТА ХУДОЖНЬОГО TEKCTIB.
ПРоБЛЕМИ ЛIТЕРАТУРоЗнАВСТВА. о.с. Бiлик.

2. www.acta.com.ualdownload/HGzmist.pdf- Хист i
Глузд: теорiя i практика перекJIаду. - XapKiB: Акта,
20I|. - 390 с. Редколегiя: Олександр Кальниченко,
Лада Коломiець,.

З. www.nbuv.gov.uaфortal/Soc...)063.pdf- 1бб с. 2.
Корунець I.B. Теорiя i практика перекJIаду
(аспектний переклад): ... Любченко Т.Н. Практичнi
пiдходи до перекладу llТеорiя i практика гIерекладу.

4

11 Виконання художнього перекладу Е.Хемiнгуея "А Cat
in the Rain". Зробiтъ перекладацькiй аналiз тексту.

4

I2 Виконання синхронного rrерекладу 4
1з Виконання fIоетичного перекладу А.Камiнчука

англiйською мовою. Зробiть перекладацькiй аналiз тексту,
4

|4 Пiдготовка та захист творчоТ роботи щодо icTopii та

розвитку перекладу в YKpaiHi.
6

Разом: 60



7. Iндивiдуальне навчально - lос,liдне завдання

Термiнологiчний словник з перекладознавства. Розвиток сучасного

украТнського перекладознавства. Виконання творчоТ роботи щодо icTopii та

РОЗВИТКУ ПеРеклаДу в YKpaiHi. Виконання художнiх та поетичних перекладiв.

Основне завдання цього виду дiяльностi - розвиток навичок
Са:r,tОСтiЙноi роботи студента та вдосконалення навичок оцiнювання
актуальностi нап,riчених дослiджень, формування мети i завдання
Jос-лiджсння, огляду аутентичноi лiтератури з теми науково-дослiдноТ

роботrt, виконання дослiдження, вмiння виступати з доповiдяN{и на
конференцiях з даноi навчальноТ дисциплiни

Загальнi вимоги до виконання iндивiдуального завдання:
1) обсяг термiнологiчного словника не менше 200 TepMiHiB;
2) презентацiя мае мiстити наочнiсть (фотографii, олайд-шоу тощо);
3) презентацiя мае бути чiтко побудованою, структурно послiдовною;
4) презентацiя мае мiстити обГрунтованi висновки.

8. Форми роботи та критерii оцiнювання
РеЙтинговий контролъ знань студентiв здiйснюетъся за 100-бальною шк€tлою:

Шкала о ювання: нацiональна та ECTS

Форми поточного та пiдсумкового контролю. Комплексна
дiагностика знань, yMiHb i навичок студентiв iз дисциплiни здiйснюсться на
ocHoBi результатiв проведення поточного й пiдсумкового контролю знань
(КР), ПОточне оцiнювання (iндивiдуальне, групове i фронтальне опитування,
самостiЙна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю е

СиСТ9матична перевiрка розумiння та засвоення rrрограмового матерiалу,
виконання практичних, лабораторних робiт, умiння самостiйно
ОпраЦьовувати тексти, складання конспекту рекомендованоi лiтератури,
НаПиСання i захист реферату, здатностi публiчно чи письмово представляти
певний матерiал.

оцlнкА зА нАцlонАльною шкАJlоюоцlнкА
ектс

CylvA БАлlв

екзамен зал|к
А 90- 1 00 5 (вiдмiнно) 5/вiдлr./зараховано
в 80-89
с 65-79

4 (добре) 4/добре1 зараховано

D 55-64
Е 50-54 3 (задовi.чьно) 3/задов.l'зарахоRано

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано



Завданнял,r пilсуп.rкового контроJю (КР, за:тrк) с перевiрка глибини
засвосння студентоN{ програN{ового Ntатерiапу кредиту.

Кр uпl ер ii' о цiнло в ан ня в i d п о в i d eti н ct 11 р а кп1 L!ч н Ltx з аняlпmях ;

Стуленту виставляеться вiдпriнно, якrrlо студент цiлком во;rодiс
i{аВI{аЛЬнип,i lчrатерiа-чом, вiлъно, самостiЙно та аргуN,Iентовано Його виlсладас
rliд час Ус}rих та шисьмовlлх вiдповiдей, всебiчно розкривас змiст теOретиIIFIих

п}Iтань та практиIIних завдань. влIкорлIстовуючи при цьоN,{у обов'язкову та

лодаткову лiтературу. Yci TecToBi завдання виконанi без помилок.

Студенту виставлясться дуже добре, якщо студент достат}Iъ0 поRIIо
володiс нitвчалI)нип{ N,{атерiалоп,r, сlбrрунтовано його вiIкладаl€ пiд час усних
виступiв i письмових вiдповiдеЙ, здебiльшого розкрива€ зпtiст теоретi.tчi{ri_\

п]lтаIIь та пракf,}{чI{их ззв!п}{ь, вI,1користоI]уюLt}1 при цьому обов'язкоtзy
лiтературу. Пiд час висвiтлення деяких питань не вистачас достатньоi
i':tl,tбиHr,t та аргументацiТ, доlтуска€ olcpervri нссугтсвi Hcтot{HocTi ,га нсзначнi
поN,tIlJIi(и. I lрави-тlьно виконав бi;lьшiсть тecToBL{x завдань.

Стуленту виставлясться добре, якщо BiH загалом володiс навчальним
ltатерiалоьt, викладас Його основниЙ змiст пiд час усi{их та пись\,IовL{х

вiдrrсlвiдеii. а,,}е без глибокого всебiчного ана,чiзу, обгрунтування ,Ia

аргументацii, використовуюLIи при цьому необхiдну лiтературу. f;опускас
Пl]ll ЦЬО]\,{У оltlэеl,ti cyTTcBi l,теточностi та нsзначнi помилки. Правильно
Bt.]Koll:ll] лвi TpeTi тестових завдань.

Стуленту виставJIясться достатньо, якшо студент частково володiс
навчальIIим матерiалоN,{, виявляс базовi знання. IIiд час усних та пI4сьпiовilх
rзiдгlовiлеir викладас йIого фрагмеrттарIIо, псRерхово, недостатнъо розкi]ивас
зь,tiст теоретичнI]х гIитань та практичних завдань, дс)пускаючи прL{ цьому
cyTTcBi tIеточIIостi. 11равильi{о BrtKoHAB половL{ну тестOвих завда1 II}.

Студенту виставляеться шriнiпrальний задовiльно якщо BiH частково
володiс навчальним матерiалом. Фрагпtентарно, поверхово (бсз
обгрчiiтуilа}iня та аргуп.{ентацii) викладас його пiд час усних та гIись},{оRI{х

Bi,llttliзirl{ei,t. Hc]tocTa],Hbo розкрl{вас з.rtiс,t тсоретичних tiитань та гIpaK,I,I1Ll}-ll,{X

Завдань. допускаюLлLl при цьол,{ч cyTTcBi неточностi. Прави;lьно BrIKoHaB
л,tеt+шiс,гь,гестовL{х завдаI{ь,



Оцiнка за вL!конання iHduBidya.тbHozo нсtt,ково-dослidноzо завdання,

завdань са,ttосmiйноi'робопlti виставJясться з урахуванням таких гlараметрiв:
о змiстовне наповнення
. структура
. логiчнiсть, послiдовнiсть викiIадення
. наявнiсть висновкiв

Кiлькiсть балiв у кiнцi семестру повинна складати вiд 150 до 300 балiв
(за 3 кредити), тобто сума балiв за виконання ycix завдань.

Вiдповiдний розподiл балiв, якi отримують студенти за 3 крл.

*Примiтка. Коефiцiент для залiку - 0,6. Залiк оцiнюеться в 40 б

9. Засоби дiгностики
Засобами дiагностики та методами демонстрування результатiв

навчання е: завдання до практичних занятъ, завдання для самостiйноi та
iндивiдуальноТ роботи (зокрема есе, реферати), презентацii результатiв
дослiджень, TecToBi завдання, контрольнi роботи.

10. Методи навчання
Усний викJIад матерiалу: наукова розповiдь, спрямована на аналiз

фактичного матерiалу;пояснення вербалъний метод навчання, з&

допомогою якого розкривасться cyTHicTb певного явищц закону, процесу,
проблемне навчання, робота з пiдручником та додатковими джерелами,
спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матерiалом, порiвняльний аналiз, виразне читання TeKcTiB; iлюстрацiя -
метод навчання, який передбачас показ предметiв i процесiв у Тх

символiчному зображеннi (малюнки, схеми, графiки та iH.)

1 1. Рекомендована лiтература
Базова

1. V. Коrцпеts. Theory andpractice oftranslation. Vin., 200З.-410с.

2. Е. Мuаm. А Соursе ш tlre theory and practice of translation. Basic translation. К.,

2003. -З6'7с.

Поточне оцiнювання та самостiйна
робота

кр Накопичувальнi
балиlсума

т1 т2 тз т4 т5 тб 30 300/100*

50 50 50 50 50 50



3. Карабан B.I. Перютад : граматIачний та лексиLший аспекrи, - BiH., 2003. - 315с.

4. i\4аксил,tов С.С. Усний двостороннй переклал (англiйська та yKpaibcbKa ltови). -
К.: кЛенвiт>>, 200'7 . - 4|6с,

I[опоплiжна

1. Алехина А.И, Ifuиоматика совреNIенного аrгшlйского языка.- М., 1982. - 22\с.

2. Аrгло-русский JIингвострановедческий словарь. - Американа. - М. - З45с.

3. AbtocoBa Н.Н. Аrтлийская контекстологиrI. Л., 1968. - |26с.

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

197з. * 27 бс,

5. Варианты полинациональных литературных языков К.: <Наукова

ду}Iка)), 1981. - З06с.

6.Гаъперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Библиотека

фrlто-lога, 1958. - 458с.

7. Карабан B,I. Перкчад : граматичний та лексиLIний аспекти. - BiH., 2003.

В.Карапrук П.N4. Словообразование английского языка. М., 1965. -2ЗЗс.
9. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М., i965. - \З2с.

10. N4аксимов С.С. Усrтий двостороннiй переютад (аrглiйська та украiнська мови). -
К.: кЛенвiт>, 2007. - 4\6с,

i 1. N4ешков О.Д. Словообразование современного английского языка. |пЦ,.,1912.

l2. Орлов Г.А. Современный английский язык в Австралии. - М.: <Высшая

школа)), 1978. - 154с.

13.Сейдл Щж,, Макморди. Идиомы английского языка и их }цотребление. - М.,

196З, - 176с.

14.Харитончик З.А. Лексика аrглийского языка,- Мшrск: Вьrшейшаrl Iпкола, 1992.

15.Чужакин А.П. N4ир перевода- 2. Рrасtiсum. - N4.: Валеrгг, 1998. - \92с.

16.Ширяев А.В. Сшжронный lrеревод. - М.: Вценное изд-во N4ин. Обороны СССР,

1919. 183с.

17,"English Word Formation" СаmЬridgе University press |996. -204р.

18.Tlre Лl Naf,ons English Dctronay. Лl Natron Litemture, Colorado

Springs, 1,992.-278р,



1 9.Oxford Advarced leam#s Dctionay of сuп€пt English Oxfold

Unlversity Ress, Охfоrф \982. -3ар.

20.Crystal David. English as а Global Language, Cambridge Universiti Press, 1997,150р.

21.Celce-Mtrrcia, М. & Larsen-Freeman, D. (198З), Пte G,аmmаr Book: Ап ESL/EFL

Teacher's CoLtrse,Newbury House РшЬlishеrs lnc: Rowley, МА . - |29р.

22.Huddleston, R. (1984), Iпtrоduсtjоп to the Grаmmаr of ЕпglЬh, Cambridge Universiý

Ptess: Canrbridge. - 211р.

15. lнфорпrацiйнi ресурси

i. lvц,tv.lnu.edu.ua/faculty/intrel/.../index.htm Завдання лiнгвiстичноi теорii

перекладу.

2. rvwrv,druzhbanarodov.uaidoп,rrloadsi?page, А.Паршин, Теорiя i ttрактика

перекладу. Пiлручник для ВНЗ.

3. tieelib.in.ua > Корунець I.B. Теорiя i практика перекладу.

4. www.twirpx.com/file lЗ9654Зl - IBaHiHa Т. В. Теорiя та практика

перекладу. Навчальний посiбник лля стулентiв.

5. diplomvkaшnane.org.uallibraryl,,,l841-2010-08-07-\6-52-51 Корунець

I.B. Теорiя i практика перекладу (аспектний переклад): Пiдручник. -

Вiнниця. <Нова Книга>, 200l -448 с.

6. wш,rv.philo1og.univ,kiev.ua/.../100216.pdf - Iсторiя Teopii та практики

IIоNIп'ютерного перекладу. Способи перекладу у ... Iвасюк О.Я. Теорiя i

практика вiршового перекладу.

1. ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/.../25.pdf- ТЕОРШ I ПРАКТИКА

пЕрЕкллду нАуково-тЕхнIчного тА худояtнього
TEKCTIB. ПРоБЛЕМИ ЛIТЕРАТУРоЗНАВСТВА. о.С, Бiлик.

8. wwц,.acta.com.ua/download/HGzmist.pdf - Хист i Глузл: теорiя i

практика перекладу. XapKiB: Акта. 201 1. 390 с. Редколегiя:

О;rександр Кальниченко, Лада Коломiсць,,

9. ц,vrv.nbuv,gov.uaiportal/Soc...X/63.pdf - 1бб с. 2. Корунець I.B. Тсорiя r

практика перекладу (аспектний переклад): ... Любченко Т.Н. Практичнi

пiдходи до переклаlу ll Теорiя i практика перекладу.



1 0. w,wr,v.twitpx. соm/fi 1е/2 3 3 40 1 / N4ipaM Г.С. Курс лекцiй з TeopiT I,a

практики перекладу

11.wrvu,.franko.lviv.ua/faculty/intrei/tpp/list lit.htlrr - Коптiлов В.В. Теорlя 1

практика перекладу. - К., "Вища школа", |982. Korunets I.V. Theory and

Practice of Translation. - Вiнниця, "Нова книга", 2000.


