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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 
Нормативна 

Спеціальність 

035.04 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) 

 

  

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

 
11-й  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,9 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

Практичні 

20 год. 

Самостійна робота 

70 год. 

Вид контролю: 

залік 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання – 33%/67% ; 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є формування знань 

студентів про закономірності та методи наукової творчості, розвиток 

практичних умінь розв’язувати завдання з постановки, організації, 

планування і виконання наукових перекладознавчих досліджень, 

ознайомлення студентів з методологічними засадами дослідження 

перекладознавства як науки, науковими критеріями оцінки перекладознавчих 

практик. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у  

студентів здатностей: 

1) самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну діяльність; 

2) забезпечувати високий фаховий рівень організації та проведення науково-

дослідної й інноваційної діяльності; 

3) органічно поєднувати теоретичні положення та емпіричну верифікацію в 

процесі професійної та науково-пізнавальної діяльності; 

4) опрацьовувати одержані результати, аналізувати і переосмислювати їх, 

враховуючи сучасні наукові дані. 

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 кредитів 

ECTS. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- методологію гуманітарних наук, загальних та спеціальних методів, 

принципів організації та інформаційного забезпечення наукових досліджень; 

- термінологічний апарат лінгвістики на рівні відтворення, тлумачення й 

використання у професійній та науково-пізнавальній діяльності; 

- сучасні тенденції у лінгвістиці та результатів робіт вітчизняних та 

іноземних дослідників з обраної тематики. 

вміти: 

- коректно формулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, 

визначати актуальність та новизну наукової роботи; 

- відбирати необхідну інформацію і фактичний матеріал для підготовки та 

проведення дослідження, відповідно до поставленої мети та визначених 

завдань; 

- вмотивовано обирати та застосовувати спеціальні та загальнонаукові 

методи для проведення наукового дослідження; 



- накопичувати власний банк знань за рахунок значущої інформації, 

необхідної в науково-дослідницькій діяльності; 

- проводити бібліографічну роботу з залученням сучасних інформаційних 

технологій. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Структура економіки 

Тема 1. Структура економічної системи.  

Тема 2. Виробництво та розподіл товарів. 

Тема 3. Виробництво та розподіл послуг. 

Кредит 2. Економічні умови 

Тема 1. Умови економічного росту.  

Тема 2. Реальний ВНП.  

Тема 3. Інфляція.  

Кредит 3. Економічне становище 

Тема 1. Попит. 

Тема 2. Купівельна спроможність. 

Тема 3. Контроль над цінами. 

Тема 4. Витрати, що підвищуються. 

 

Основні цілі даного курсу зводяться до: 

─ практичних (формування мовленнєвих навичок і вмінь та засвоєння 

лінгвістичних і соціокультурних знань); 

─ когнітивних (розвиток когнітивних здібностей); 

─ афективних (формування впевненості щодо використання мови як 

засобу комунікації та для перекладу, а також позитивного відношення до 

вивчення англійської мови та засвоєння відповідної культури); 

─ освітніх (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння 

нового матеріалу); 



─ фахових (формування перекладацької компетенції);  

─ соціальних (розвиток загальних умінь спілкування). 

Досягнення таких цілей на шостому курсі здійснюється завдяки 

вирішенню низки завдань, а саме: 

а) засвоєнню близько 500 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах 

пройдених тем; 

б) інтеграції навичкових параметрів (фонетики, лексики та граматики) у 

мовленнєвих уміннях; 

в) аудіювання текстів, що відносяться до галузі економіки, ; 

г) упевненого спілкування в межах згаданих тем; 

ґ) засвоєнню термінології та розвитку перекладацьких навичок і вмінь, 

що відносяться до галузі економіки; 

є) засвоєнню певного обсягу соціокультурних знань за рахунок читання 

відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу тощо; 

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. 

Основні питання курсу: структура економіки, умови економічного 

зростання, інфляція та конкуренція, промислове виробництво та послуги, 

інвестування, зайнятість та продуктивність праці, експорт та імпорт, 

державний та приватний сектори і приватизація, монополії та злиття 

підприємств, анти-конкурентна практики, монетарна політика, податки як 

стимулятор виробництва. 

В результаті вивчення курсу студенти матимуть перекладацькі навички 

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

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 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. 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Структура економіки 

 

Структура економічної системи. 

Виробництво та розподіл товарів. 

Виробництво та розподіл послуг. 

Промислове виробництво та послуги. 

Розподіл ресурсів. 

22,5  5   17,5 

Кредит 2. Економічні умови 

Умови економічного росту. Реальний 

ВНП.  Інфляція. Контроль над 

інфляцією. Гіперінфляція. Попит. 

22,5  5   17,5 

Кредит 3. Економічне становище 

Попит. Купівельна спроможність. 

Контроль над цінами.  

22,5  5   17,5 

Витрати, що підвищуються. 

Встановлення контролю. КР 

22,5  5   17,5 

Усього годин: 90  20   70 

 

4. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Структура економіки 

1. Структура економічної системи. Виробництво та розподіл 

товарів. Виробництво та розподіл послуг. Промислове 

виробництво та послуги. Розподіл ресурсів. 

5 

Кредит 2. Економічні умови 



2. Умови економічного росту. Реальний ВНП.  Інфляція. 

Контроль над інфляцією. Гіперінфляція. Попит. 

5 

Кредит 3. Економічне становище 

3. Попит. Купівельна спроможність. Контроль над цінами. 5 

4. Витрати, що підвищуються. Встановлення контролю. КР 5 

Разом: 20 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Структура економіки 

1. Структура економічної системи. 4 

2. Виробництво та розподіл товарів. 4 

3. Виробництво та розподіл послуг. 4 

4. Промислове виробництво та послуги 4 

5. Розподіл ресурсів. 4 

Кредит 2. Економічні умови 

1. Умови економічного росту. 4 

2. Реальний ВНП. 4 

3. Інфляція. 4 

4. Контроль над інфляцією. 6 

5. Гіперінфляція. Попит. 4 

Кредит 3. Економічне становище 

1. Попит. 6 

2. Купівельна спроможність. 6 

3. Контроль над цінами. 6 

4. Витрати, що підвищуються. 6 

5. Встановлення контролю. 4 

Разом: 70 

 

6. Методи навчання 

Навчальним модулем вважається метод навчання, що активізує 

самостійну пізнавальну діяльність студентів, служить її поетапній 

організації, регулюванню, контролю та оцінці. Навчальний модуль 

розділяється на п’ять складових частин: 

― структурно-логічні схеми (виділяють основні блоки знань за темою, що 

вивчається); 

― навчальна карта (встановлюється ієрархія елементів, що вивчаються); 



― вибіркові тести для контролю (чи самоконтролю); 

― завдання аналітичного чи графічного змісту (для контролю чи 

самоконтролю на більш високому рівні (на рівні умінь та навичок) та 

лабораторні роботи дослідницького характеру, що сприяють 

становленню та закріпленню знань з теорії. 

П’ять рівнів навчання дозволяють оволодіти знаннями в тій чи іншій 

області. Дана класифікація методів навчання розроблена на основі рівнів 

навчання. 

Перший рівень – знання-знайомства, які дозволяють студенту 

розрізняти, впізнавати знайомий йому предмет, явище, певну інформацію. 

Другий рівень – знання-копії, що дозволяють переказати, 

репродукувати засвоєну інформацію. 

Третій рівень – знання-вміння, тобто можливість застосувати одержані 

знання в практичній діяльності. 

Четвертий рівень – знання-навики, свого роду автоматизовані вміння. 

П’ятий рівень – категорія творчості, результатом якої є так звані дії 

«без правил» в певній галузі навчально-пізнавальної діяльності. 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, 

перекази, диктанти, письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

 



8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Іспит  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 

50 

Т2 

50 

Т3 

50 

  

 

150  300/3 кр. 

 

 

Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота на заняттях з практики усного та писемного мовлення 

передбачає виконання практичних завдань: опрацювання лексичного 

матеріалу за темою, що вивчається, читання та переклад навчальних текстів, 

переказ текстів, усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні 

висловлювання за темами, виконання письмових завдань та вправ творчого 

характеру тощо (30/40 балів). За національною шкалою проводиться 

наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент вільно володіє вивченим лексичним матеріалом за 

темою; читання текстів не викликає ніяких труднощів; робить цілком 

адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та непідготовлені 

діалогічні і монологічні висловлювання, що цілком відповідають вимогам 

програми; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, виконання 

вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим лексичним 

матеріалом за темою; читання текстів не викликає значних труднощів; 

робить взагалі адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із незначною 

кількістю помилок; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ не викликає значних труднощів; 

«Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого лексичного 

матеріалу за темою; читання текстів викликає значні труднощі; робить 

переклад текстів із значною кількістю грубих помилок, але вони не 

спотворюють загальне розуміння тексту; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із значною кількістю 

грубих помилок; виконує лише частину вправ, зазначених робочою 

програмою, виконання вправ викликає значні труднощі; 



«Незадовільно» – студент практично не володіє лексичним матеріалом 

за темою; під час читання текстів робить велику кількість вимовних помилок; 

робить взагалі неадекватний переклад текстів; усні висловлювання за темами 

не відповідають вимогам програми; не виконує або виконує лише незначну 

частину вправ, зазначених робочою програмою, виконання вправ викликає 

значні труднощі. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Під час самостійної роботи студенти опановують навчальний матеріал із 

застосуванням мультимедійних технологій, розвиваючи власні навички 

усного адекватного перекладу. Самостійна робота студентів перевіряється 

викладачем та оцінюється за наступною шкалою (загальна сума оцінки 

складає 75 балів): 

«Відмінно» – 75-56 балів – студент виконує всі вправи тренувального 

комплексу; виконання вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – 55-36 бали – студент виконує всі вправи тренувального 

комплексу, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 35-17 балів – студент виконує неповну кількість вправ 

тренувального комплексу; виконання вправ викликає значні труднощі, але в 

разі корегування викладачем студент може виконати подібні завдання 

самостійно; 

«Незадовільно» – 16-0 балів – студент не володіє матеріалом, не може 

самостійно виконати вправи тренувального комплексу; під час усного 

перекладу робить велику кількість грубих помилок. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

EKTS 

За розширеною шкалою Еквівалент оцінки за 

п’ятибальною шкалою 

A 90-100 (відмінно) 5 

B 80-89 (дуже добре) 4,5 

C 65-79 (добре) 4 

D 55-64 (задовільно) 3,5 



E 50-54 (достатньо) 3 

FX 35-49 (незадовільно) 2 

F 1-34 (неприйнятно)  1 

 

А – «відмінно» – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок; 

В – «дуже добре» – вище середнього рівня з кількома помилками; 

С – «добре» – загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок; 

D – «задовільно» – непогано, але зі значною кількістю недоліків; 

Е – «достатньо» – виконання задовольняє мінімальні критерії; 

FX – «незадовільно» – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік; 

F – «неприйнятно» – необхідна серйозна подальша робота. 

 

9. Рекомендована література 

Базова: 

1. Черноватий Л.М. та ін. Переклад англомовної економічної літератури. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – 

Вінниця, Нова Книга, 2007. – 416с. 

2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: НОВА КНИГА, 

2003. 

Допоміжна: 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. – 

Вінниця: Нова Книга, 2004 

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

мову. – Вінниця: Нова Книга, 2003 

3. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з 

англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс 

навчання). – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 2001. 

4. Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу 

английского языка: 4 курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 

160 с. 

5. Практический курс английского языка: 4 курс: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 



6. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 2002. 

7. Черноватий  Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., ЛіпкоІ.П. Переклад 

англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у 

галузі прав людини./ За редакцією Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. 

Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 272 с.  

8. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 1996. 

9. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: 

Радянська школа, 1969. 

10. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. Karaban 

(eds.) – Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

11. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. – Longman, 2000. 

12. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003. 

13. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / School. 

Home and Office Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon 

Publications, Inc. Danbury, CT, 1993. 

 

 

 

 

 

 


