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ВСТУП 

Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу з 

основної мови (Переклад юридичних текстів першої іноземної мови 

(навчальна програма) є складовою стандартів вищої освіти вищих 

навчальних закладів і визначає місце кожної дисципліни у системі підготовки 

спеціалістів, мету її вивчення, зміст навчального матеріалу, основні форми 

організації навчання та методи контролю. Вона фіксує конкретний зміст 

освіти і зміст навчання з окремої навчальної дисципліни. В межах навчальної 

програми відбувається подальша деталізація цілей навчання, відповідно до 

яких формується структура і зміст навчальних дисциплін, визначаються 

взаємозв'язки між ними.  

 Навчальна програма з курсу складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 035.04 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно) 

Даний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної 

філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, основ теорії 

мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії перекладу, 

практики мовлення і перекладу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: мова, яка функціонує у 

сферах законодавства і правозастосування, судочинства і нотаріату, 

юридичної документації, правничої науки й освіти, правової інформації та 

правової публіцистики. 



  

Програма базується на таких принципах: 

релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів; 

активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній і 

професійний розвиток; 

розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для реалізації 

особистості; 

професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 

інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В ході практичних занять разом з поглибленим вивченням предмета 

передбачається проведення тестів і моделювання різних ситуацій, які 

вимагають конкретного знання термінів галузі економіки, необхідних для 

професійної підготовки студентів до практичної роботи.  

Завдання курсу: розвивати професійні навички та вміння; сформувати 

здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів; забезпечити  

наявність у свідомості студентів термінологічних еквівалентів з відповідної 

тематики; удосконалювати мовну та мовленнєву підготовку студентів 

шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; розширити 

світогляд студентів. 

В результаті вивчення курсу студенти матимуть перекладацькі навички 

та вміння необхідні для роботи у галузях, пов’язаних з юриспруденцією. 

Основні питання курсу: Конституція. Структура судової системи: має на меті 

ознайомити студентів з термінологією та фоновими знаннями щодо 

конституції на федеральному рівні та на рівні штату; структури судової 

системи; принципами судочинства; цивільним правом; кримінальним та 

деліктним правом. Види права в США: знайомить майбутніх перекладачів з 



термінологічними одиницями контрактного (включаючи підприємницькі 

контракти); майнового; спадкового та сімейного права. 

Досягнення мети навчання аудіювання здійснюється як за рахунок 

спеціальних вправ у класі, включаючи спілкування з викладачем та іншими 

студентами, так і завдяки домашній та самостійній роботі (прослуховування 

аудіокасети, що входить до комплекту з підручником, радіопередач, перегляд 

телевізійних передач, тощо). Для оволодіння вказаним видом мовленнєвої 

діяльності використовуються аудіо записи до НМК.  

Навчання говоріння ставить за мету розвиток умінь спонтанного 

непідготовленого спілкування. Виходячи з характеру навчального матеріалу 

(публіцистичні тексти), для розвитку монологічного мовлення важливе місце 

відводиться міркуванню, для чого застосовуються мовленнєві вправи 

проблемного характеру, пов’язані з необхідністю опису, порівняння, 

протиставлення, аналізу, оцінки та формулювання висновків, відстоюванням 

власної точки зору, аргументуванням тощо. Робота над розвитком 

діалогічного мовлення спрямована на вміння вести проблемну бесіду та 

дискусію, яка передбачає ствердження або заперечення основної тези та 

вживання відповідних засобів мовленнєвої передачі зазначених 

комунікативних функцій. Також розвиток монологічного та діалогічного 

мовлення спрямований на поглиблення вмінь анотувати прочитане, надавати 

необхідний коментар, підсумовувати відомості з різних джерел. 

Змістом навчання читання є розвиток контекстуальної здогадки для 

розуміння незнайомих слів у тексті, розпізнавання його головної ідеї, 

складових, їхньої структури, елементів та засобів зв’язку між ними. 

Передбачається також формування навичок відновлення деформованих 

текстів, розвиток умінь розпізнавання аргументації автора, прогнозування 

змісту тексту, виходячи з наявної інформації. Матеріал оснований виключно 

на автентичних публіцистичних текстах. Основними видами читання на VI 

курсі є: вивчаюче, ознайомлювальне, оглядове та пошукове (пошук 

необхідної інформації у тексті).  

Мета навчання письма як мовленнєвого уміння досягається за рахунок 

розширення типів вправ для його розвитку. Студенти мають засвоїти 

принципи написання низки типів писемної продукції (офіційний лист, есе, 

аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та 

недоліків ряду об’єктів, звіт про результати аналізу, виконаного за 

одержаним завданням), значно розширюючи діапазон власних умінь 

породжувати писемні тексти, що відповідають вимогам носіїв англійської 



мови. Разом з тим студенти продовжують традицію написання фабульних 

міні-творів, також творів-міркувань з використанням засвоєного матеріалу. 

Розвиток фахових вмінь та навичок має сприяти засвоєнню певного 

обсягу соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, 

застосування ілюстративного матеріалу, поглибленню здатності передачі 

власних назв при перекладі, застосування транскодування при передачі 

топонімів і власних імен та виконанню перекладних вправ. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

 ЗК 1 Соціальна компетентність. Продуктивно співпрацювати з 

різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в 

колективі, проявляти лідерські якості на посаді керівника, ініціативу, 

відповідальність та навички управління заходами безпеки професійної 

діяльності, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими, 

приймати рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях. 

 ЗК 2 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства; знати міжнародні норми та 

законодавство України у сфері безпеки життєдіяльності населення, системи 

управління охороною праці та цивільного захисту. 

 ЗК 3 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

ЗК 4 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (longlifelearningcompetence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

ФК 2 Мовленнєва компетентність.Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 



ФК 3 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

ФК 4 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

ФК 5 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  
 

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

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. 

Конституція. 

Кредит 2. 

Структура судової системи. 

Кредит 3. 

Види права в США. 

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П., Ліпко І.П. Переклад 

англомовної юридичної літератури. Посібник для студентів вищих 

закладів освіти (філологічні спеціальності та фах “Переклад”). – Вінниця: 

Нова книга, 2007. – 720 с.  

 

Допоміжна: 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: 

граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 564 с. 

2. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на 

англійську мову: Навчальний посібник-довідник для студентів вищих 



навчальних закладів зі спеціальності «Переклад» / В’ячеслав Карабан; 

Джеймс Мейс. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 608 с. 

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу = Theory and practice of 

translation: аспектний переклад. Підручник / І.В. Корунець; ред. 

О.І. Терех. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 448 с. 

4. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод: Учебное пособие. – К.: 

Эльга, Ника-Центр, 2003. – 136 с. + CD 

5. Основи перекладу = Basic Translation: A course of lectures on translation 

theory and practice for institutes and departments of international relations: 

Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів 

міжнародних відносин: Навчальний посібник / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, 

Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 

240 с. 

6. Петренко Н.М. Interpret by Interpreting: Тренінг з усного перекладу: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 260 с. 

7. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М.: Высшая школа, 1987. – 

256с. 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: усних і 

письмових опитувань на практичних заняттях; виконання практичних 

завдань; письмової контрольної роботи; співбесіди. 

 

 

 


