
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра германської філології та перекладу 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи_________ О. А. Кузнецова  

27 серпня 2019 р. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практика перекладу з основної мови (Послідовний переклад)  

 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Код та найменування спеціальності 

035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад включно)) 

Предметна спеціалізація 

 

Переклад 

Освітня програма 

Факультет іноземної філології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 навчальний рік 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

 

Розробник: Єфименко Тетяна Миколаївна, к.філ.н., доцент кафедри 

германської філології та перекладу. 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри германської філології та перекладу. 

Протокол від «27» серпня 2019 року № 1 

 

Завідувач кафедри германської філології та перекладу ________(Майстренко 

М.І.) 

 

 

«27» серпня 2019 р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Послідовний переклад та 

техніки нотування» складена Єфименко Т.М. для студентів спеціальності 035.04 Філологія 

(Германські мови та література (переклад включно)) 

Об’єктом вивчення курсу «Практика перекладу з основної мови (Послідовний 

переклад)» є усний послідовний переклад, що є усним відтворенням тексту засобами 

іншої мови після його прослуховування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна система перекладацького 

скоропису як допоміжного засобу для пам’яті під час усної перекладацької діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Курс «Послідовний переклад та техніки нотування» вивчається у тісному зв’язку з 

такими практичними і теоретичними дисциплінами, як практика усного та писемного 

мовлення, практика перекладу з основної мови, особливості перекладу з української мови 

на англійську, теорія перекладу. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. 

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. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Послідовний переклад та техніки 

нотування» є отримання необхідних знань і навичок скороченого запису при послідовному 

перекладі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) виробити у студентів навички швидко і правильно фіксувати кожну думку 

оратора незалежно від темпу мовлення за допомогою особливої скороченої форми 

записів; 

2) удосконалити вміння студентів виконувати роль посередника в усному 

спілкуванні з високим рівнем якості перекладу; 

3) всебічно збагатити словниковий запас студентів та підвищити їх 

загальноосвітній рівень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

― знати теоретичні основи перекладацького скоропису, найбільш уживані символи, а 

також тематично пов’язані з ними лексичні одиниці, засвоєння яких розширює 

можливості студентів в межах громадсько-політичної тематики; 

― вміти швидко і правильно сприймати і розуміти усний текст; фіксувати кожну 

думку оратора (але не кожне слово) незалежно від темпу мовлення, що зумовлює 



використання особливої скороченої форми записів, складовими компонентами якої 

є: а) смисловий аналіз, який забезпечує «економне» формулювання кожного 

речення, яке, у свою чергу, виконує функції опорного пункту пам’яті; 

б) скорочений літерний запис, що ґрунтується на відомому положенні теорії 

інформації про надлишковість мови; в) вертикальне розміщення записів, яке 

забезпечує економічність і наочність, а також відображає наявні у реченні 

синтаксичні зв’язки; г) система символів, які мають узагальнене значення, тобто 

позначають не окреме слово, а групу понять, що мають схожі семантичні ознаки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

 

Загальні  Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з 

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

в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними 

взаєминами з іншими. 

 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. 

 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. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює 

свою діяльність і прагне її вдосконалити 

Фахові  Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови 

(лінгвістичні маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Вертикальне розташування тексту 

2. Складні речення 

3. Перекладацькі символи 

4. США. Тренувальні вправи на проведення смислового аналізу, використання 

скорочень та абревіатур, вертикальне розташування групи підмета та присудка, 

застосування перекладацьких символів у процесі послідовного перекладу текстів 

різних функціональних стилів. 

5. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Тренувальні вправи 

на проведення смислового аналізу, використання скорочень та абревіатур, 



вертикальне розташування групи підмета та присудка, застосування 

перекладацьких символів у процесі послідовного перекладу текстів різних 

функціональних стилів. 

 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник / За ред. 

Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 152 с. 

2. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис / За ред. Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. – 

Вінниця: Поділля-2000, 2002. – 112 с. 

Допоміжна: 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика / Алексеева И.С. – СПб.: 

Союз, 2004. – 278 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. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение / Комиссаров В.Н. – М.: ЭТС, 2002. – 

421 с. 

4. 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. 

5. Латышев Л.К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе / 

Л.К. Латышев, В.И. Привоторов. – Курск: РОСИ, 1999. – 136 с. 

6. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод: Учебное пособие. – К.: Эльга, Ника-

Центр, 2003. – 136 с. + CD 

7. 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. 

8. Переклад англомовної економічної літератури: економіка США. Загальні принципи: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 

Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 496 с. 

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

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

10. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М.: Высшая школа, 1987. – 256 с. 

11. Чужакин А.П. Прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи: курс 

лекций / Чужакин А.П. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Р. Валент, 2003. – 232 с. 

12. Albl-Mikasa M. (Non-) Sense in note-taking for consecutive interpreting / M. Albl-Mikasa 

// Interpreting. – Amsterdam: John Benjamins, 2008. – Vol. 10. – № 2. – P. 197-233. 

Форми підсумкового контролю: 



Контроль вважається невід’ємним складником Програми і базується на таких принципах: 

― валідне і надійне оцінювання рівня успішності студентів у відповідності до цілей, 

завдань та змісту Програми; 

― комунікативна спрямованість контролю, що дозволяє визначити рівень 

сформованості навичок та вмінь мовлення; 

― поточність і підсумковість контролю у процесі навчання; 

― зв’язність та зростаюча складність завдань для контрольних робіт; 

― корекція та подальший розвиток системи контролю. 

Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Цілі та зміст цих 

видів контролю повинні відповідати цілям та змісту навчання. Порядок нарахування балів 

і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних завдань зумовлюється 

обраним видом контролю і повинен бути зручним і практичним. За цих умов результати 

контролю виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. Поточний 

контроль реалізується під час усних відповідей на практичних заняттях, виконання 

студентами поточних тестів, практичних завдань тощо 

Усі види навчальної роботи з курсу «Послідовний переклад ті техніки нотування» 

підпорядковані Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального 

процесу та контролю студентів 

Наприкінці вивчення курсу студенти складають залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою: усних і письмових 

опитувань на практичних заняттях; виконання практичних завдань; виконання  

контрольної роботи, тестування, оцінювання самостійної роботи (індивідуальних завдань, 

проектів, есе, презентацій тощо). Ступінь адекватності реального результату цілям 

навчання як ідеальної моделі бажаного виступає показником ефективності навчання. Для 

оцінки ефективності тієї чи іншої форми навчально-виховного процесу застосовується 

діагностика – обстеження з метою визначення об’єктивно фіксованих кількісних і якісних 

змін особистості студента відносно початкового стану, що сталися внаслідок засвоєння 

ними у процесі пізнавальної і практичної діяльності накопиченого соціального досвіду 

(змісту освіти). 

Основними принципами діагностики на дидактичному рівні є систематичність і 

послідовність, системність, ґрунтовність оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 

індивідуальний підхід до студентів, колективний характер виховання і навчання, зв’язок 

між цілями та результатами навчання. 

Діагностичне забезпечення дидактичного рівня навчально-виховного процесу має 

найбільш розроблену систему критеріїв і показників, до яких відносяться бальні оцінки, 

рейтинговий бал тощо. Отримані кількісні дані зручні в обробці і дозволяють визначити 

кореляцію між застосуванням тих чи інших форм та методів навчання і рівнем успішності 

студентів. Але досягнення кінцевих цілей вищої освіти потребує розробки більш 

диференційованих критеріїв якості знань, оволодіння вміннями та навичками. 

Діагностика усних відповідей студентів присутня майже на кожному навчальному 

занятті. Відповіді студентів оцінюються за повнотою, точністю, а в деяких випадках і 

швидкістю відтворення у пам’яті знань. 



Діагностика письмових відповідей має свої особливості. По-перше, правильна 

відповідь може не відповідати знанням, а бути результатом механічного запам’ятовування 

тексту. По-друге, відповідь може бути результатом списування в іншого студента. По-

третє, правильна відповідь, одержана при використанні неправильного способу дій, не є 

основною для виставлення високої оцінки. 

 

 


