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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 – 8 

(V сем. – 4; VІ сем. – 4) 

Спеціальність: 035.04 

Філологія (Германські 

мови та літератури  

(переклад включно)). 

 

Нормативна 

Загальна кількість годин – 240 

(V сем. – 120 ; VІ сем. – 120) 

Освітня програма: 

Переклад 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

V-VІ -й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

V сем. – 2,2; VІ сем. – 2,2; 

самостійної роботи студента – 

V сем. – 4; VІ сем. – 4 

Ступінь: бакалавр 

Практичні 

76год. 

Самостійна робота 

164 год.  

Вид контролю: 

залік, екзамен 

Примітка 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

– для денної форми навчання – 45% / 55% 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Даний практичний 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 та практики мовлення. 

Належна увага в практичному курсі перекладу з основної іноземної мови 

приділяється обґрунтуванню лінгвістичної природи деяких типів мовних 

одиниць, встановленню їх семантичного навантаження, а залежно від цього і 

визначенню способів їх адекватного перекладу на рівні слова, 

словосполучення, речення чи тексту. 

Мета даного курсу полягає у забезпеченні студентів системою 

загальнотеоретичних знань та практичних умінь із сучасної лінгвістичної 

теорії перекладу. 

Основні завдання даного курсу: ознайомити студентів з 

найважливішими загальнотеоретичними, лінгвістичними та методичними 

аспектами перекладу з англійської мови на українську, а також навчити їх 

адекватно відтворювати значення різних змістових єдностей мови 

першотвору мовою перекладу 

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови вивчається 

протягом ІІ-IV курсу навчання. Навчання на ІІІ курсі передбачає оволодіння 

студентами основами перекладу граматичних явищ, а саме умовного 

способу, безособових форм дієслова, складнопідрядних речень, а також 

конструкцій (каузативні, еліптичні, з порівняльними формами). Певна увага 

також приділяється перекладу стилістичних засобів. 

У результаті вивчення даного курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 1) соціальна (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); 2) загальнокультурна (аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства); 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); 4) здатність навчатися упродовж життя як база професійного 

та життєвого самовизначення (long life learning competence); 

ІІ. Фахові: 1) лінгвістична (знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування); 2) мовленнєва (володіння видами 

мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, 

читання, письмо)); 3) соціолінгвістична (знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови); 



4) екстралінгвістична (знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні)). 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова 

Тема 1. Форми умовного способу дієслова. Особливості вживання умовного 

способу дієслова в англійській мові 

Тема 2. Відтворення Conditional & Suppositional Mood засобами української 

мови 

Тема 3. Відтворення Subjunctive II & Subjunctive I засобами української мови 

Тема 4.Диференціація способів перекладу умовного способу дієслова 

Тема 5. Аналіз перекладу умовного способу дієслова в художньому тексті 

Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій 

Тема 1. Переклад еліптичних конструкцій типу if any, if anything 

Тема 2. Переклад еліптичних конструкцій зі сполучниками whatever, however 

Тема 3. Переклад емфатичних конструкцій з підсилювальним do 

Тема 4. Переклад емфатичних конструкцій зі зворотнім порядком слів 

Тема 5. Переклад емфатичних допустових речень 

Тема 6. Переклад речень з подвійним запереченням 

Тема 7. Переклад умовного способу. Переклад конструкцій.  

Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова 

Тема 1. Переклад інфінітиву 

Тема 2. Переклад інфінітивних конструкцій 

Тема 3. Переклад дієприкметника 

Тема 4. Переклад дієприкметникових конструкцій 

Тема 5. Переклад герундія 

Тема 6. Переклад герундіальних конструкцій 

Тема 7.Переклад конструкцій з безособовими формами дієслова 

Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій 

Тема 1. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to have 

Тема 2. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to get 

Тема 3. Переклад каузативних конструкцій з дієприкметником ІІ 



Тема 4. Переклад конструкцій з порівняльними формами 

Тема 5. Переклад порівняльних конструкцій типу the more…the better 

Тема 6. Антонімічний переклад англійського заперечення 

Тема 7. Переклад безособових форм дієслова та каузативних конструкцій.  

Кредит 5. Переклад простих і складних речень 

Тема 1. Переклад простих і складносурядних речень 

Тема 2. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

додатку 

Тема 3. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

ознаки 

Тема 4. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними умови 

Тема 5. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

підмету 

Тема 6. Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

присудку 

Кредит 6. Особливості перекладу речень 

Тема 1. Співвідношення структури речення в оригіналі та в перекладі 

Тема 2. Зміна структури речення 

Тема 3. Зміна порядку слів 

Тема 4. Членування речень 

Тема 5. Об’єднання речень 

Тема 6. Особливості перекладу речень.  

Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів 

Тема 1. Переклад гіперболи 

Тема 2. Переклад літоти 

Тема 3. Переклад епітетів 

Тема 4. Переклад метафори 

Тема 5. Переклад метонімії 

Тема 6. Переклад метафори та епітетів 

Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів 



Тема 1. Синтаксичні стилістичні засоби 

Тема 2. Переклад синтаксичних стилістичних засобів 

Тема 3. Стилістичні засоби перекладу. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с/р 

Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова 

Вживання Conditional Mood, 

Subjunctive II, Subjunctive I & 

Suppositional Mood, їх форми та 

значення. Відтворення умовного 

способу англійського дієслова засобами 

української мови 

30  9,5   20,5 

Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій 

Переклад еліптичних конструкцій. 

Переклад емфатичних конструкцій 
30  9,5   20,5 

Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова 

Переклад інфінітиву та конструкцій з 

ним. Переклад дієприкметника та 

конструкцій з ним. Переклад герундія 

та конструкцій з ним 

30  9,5   20,5 

Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій 

Переклад каузативних конструкцій. 

Переклад конструкцій з порівняльними 

формами. Засоби відображення 

заперечення під час перекладу 

30  9,5   20,5 

Кредит 5. Переклад простих і складних речень 

Переклад простих речень. Переклад 

складносурядних та складнопідрядних 

речень. Перекладацький аналіз простих 

і складних речень 

30  9,5   20,5 

Кредит 6. Особливості перекладу речень 

Співвідношення структури речення в 

оригіналі та в перекладі. Зміна 

структури речення. Зміна порядку слів. 

Членування та об’єднання речень 

30  9,5   20,5 

Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів 

Стилістичні проблеми перекладу. 

Переклад лексичних стилістичних 

засобів 

30  9,5   20,5 

Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів 

Стилістичні проблеми перекладу. 

Переклад синтаксичних стилістичних 

засобів 

30  9,5   20,5 



Усього годин: 240  76   164 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова  

1. 
Форми умовного способу дієслова. Особливості вживання 

умовного способу дієслова в англійській мові 
2 

2. 
Відтворення Conditional & Suppositional Mood засобами 

української мови 
2 

3. 
Відтворення Subjunctive II & Subjunctive I засобами української 

мови 
1 

4. Диференціація способів перекладу умовного способу дієслова 2 

5.-6. Аналіз перекладу умовного способу дієслова в художньому тексті 2 

 Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій  

7. Переклад еліптичних конструкцій типу if any, if anything 2 

8. 
Переклад еліптичних конструкцій зі сполучниками whatever, 

however 
2 

9. Переклад емфатичних конструкцій з підсилювальним do 
1 

 

10. Переклад емфатичних конструкцій зі зворотнім порядком слів 1 

11. Переклад емфатичних допустових речень 1 

12. Переклад речень з подвійним запереченням 2 

13. Переклад умовного способу. Переклад конструкцій. КР № 1 2 

 Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова  

14. Переклад інфінітиву 2 

15. Переклад інфінітивних конструкцій 1 

16. Переклад дієприкметника 1 

17. Переклад дієприкметникових конструкцій 1 

18. Переклад герундія 2 

19. Переклад герундіальних конструкцій 2 

20. Переклад конструкцій з безособовими формами дієслова 2 

 Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій  

21. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to have 1 

22. Переклад каузативних конструкцій з дієсловом to get 1 

23. Переклад каузативних конструкцій з дієприкметником ІІ 2 

24. Переклад конструкцій з порівняльними формами 2 

25. Переклад порівняльних конструкцій типу the more…the better 2 

26. Антонімічний переклад англійського заперечення 2 

27. 
Переклад безособових форм дієслова та каузативних конструкцій. 

КР № 2 
2 

 Кредит 5. Переклад простих і складних речень  



1. Переклад простих і складносурядних речень 2 

2. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

додатку 
1 

3. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

ознаки 
1 

4. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

умови 
1 

5. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

підмету 
2 

6. 
Перекладацький аналіз складнопідрядних речень з підрядними 

присудку 
2 

 Кредит 6. Особливості перекладу речень  

7. Співвідношення структури речення в оригіналі та в перекладі 1 

8. Зміна структури речення 1 

9. Зміна порядку слів 2 

10. Членування речень 2 

11. Об’єднання речень 2 

12. Особливості перекладу речень. КР № 3 2 

 Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів  

13. Переклад гіперболи 2 

14. Переклад літоти 1 

15. Переклад епітетів 1 

16. Переклад метафори 1 

17. Переклад метонімії 1 

18. Переклад метафори та епітетів 2 

 Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів  

19. Синтаксичні стилістичні засоби 2 

20.-

23. 
Переклад синтаксичних стилістичних засобів 2 

24. Стилістичні засоби перекладу. КР № 4 2 

Разом: 76 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми. Зміст 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Переклад умовного способу дієслова  

1. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

 Кредит 2. Переклад еліптичних та емфатичних конструкцій  

2. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
22 

 Кредит 3. Переклад безособових форм дієслова  



3. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
22 

 Кредит 4. Переклад каузативних конструкцій  

4. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

 Кредит 5. Переклад простих і складних речень  

5. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

 Кредит 6. Особливості перекладу речень  

6. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

 Кредит 7. Переклад лексичних стилістичних засобів  

7. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

 Кредит 8. Переклад синтаксичних стилістичних засобів  

8. 
Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: 

Новое знание, 2003. – 287 с. 
20 

Разом: 164 

 

6. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як 

лекція-діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під 

час самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу.  

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, 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. Самоконтроль і самооцінка. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з «Практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови» підпорядковані Європейській кредитній трансферно-

накопичувальній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів. Контроль здійснюється за допомогою контрольної роботи (КР) з 

урахуванням різних видів помилок. Загальна сума балів за одну контрольну 

роботу становить 40 у І семестрі та 24 у ІІ семестрі. Сума балів за один 

кредит становить 100 (у І семестрі: 40 б. КР + 60 б. інші види робіт; у ІІ 

семестрі: 24 б. КР + 36 б. інші види робіт + 40 б. підсумковий тест). 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР Підсумковий тест Сума 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

128 160 800 100 
45/55 

60 
27/33 

100 
45/55 

60 
27/33 

60 
27/33 

36 
16/20 

60 
27/33 

36 
16/20 



Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота на заняттях з практичного курсу перекладу з основної 

іноземної мови передбачає виконання практичних завдань: переклад речень з 

певними граматичними явищами та опитування вивченого теоретичного 

матеріалу. За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» (45-36 / 27-20 / 16-12) – студент виконує всі вправи, 

зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення граматичного 

явища не викликає труднощів;  вичерпно і повністю засвоїв теоретичний 

матеріал відповідної теми та вільно ілюструє вивчені граматичні явища 

практичними прикладами; 

«Добре» (35-26 / 19-12 / 11-8) – студент виконує всі вправи, зазначені 

робочою програмою, виконання вправ та пояснення граматичного явища 

викликає невеликі труднощі; без суттєвих помилок перекладає речення; 

добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих труднощів ілюструє 

засвоєні граматичні явища практичними прикладами; 

«Задовільно» (25-16 / 11-5 / 7-4) – студент виконує лише частину вправ, 

що зазначені робочою програмою, виконання вправ та пояснення 

граматичного явища викликає значні труднощі; робить значну кількість 

помилок під час перекладу; має певні прогалини у теоретичних знаннях з 

відповідної теми та недостатньо ілюструє вивчені граматичні явища 

практичними прикладами; 

«Незадовільно» (15-0 / 4-0 / 3-0) – студент не виконує взагалі або 

виконує недостатню кількість вправ, не може пояснити граматичне явище, 

що вивчається; переклад речень не відповідає вимогам; не оволодів 

теоретичними знаннями з відповідної теми. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Згідно з вимогами ЄКТС 55% навчального часу денної форми навчання з 

практичного курсу перекладу з основної іноземної мови відводиться на 

самостійну роботу студентів. Під час самостійної роботи студенти 

опрацьовують теоретичний та практичний матеріал, вивчений на практичних 

заняттях, та виконують додаткові завдання. Самостійна робота студентів 

перевіряється викладачем та оцінюється за наступною шкалою: 

«Відмінно» (55-45 / 33-23 / 20-15) – студент виконує всі вправи, 

відведені на самостійне виконання; виконання вправ не викликає труднощів, 

студент може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» (44-30 / 22-12 / 14-10) – студент виконує всі вправи, відведені 

на самостійне виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» (29-15 / 11-5 / 9-4) – студент виконує неповну кількість 

вправ, відведених на самостійне виконання; виконання вправ викликає значні 

труднощі, але в разі пояснення та корегування викладачем студент може 

виконати подібні завдання самостійно; 



«Незадовільно» (14-0 / 4-0 / 3-0) – студент не володіє матеріалом, не 

може самостійно виконати вправи після того, як вони були пояснені 

викладачем, робить велику кількість грубих помилок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS 
Сума 

балів 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

А 90-100 5 (відмінно) 5/відмінно/зараховано 

В 80-89 
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задовільно/зараховано 

Е 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 2/незадов./не зараховано 

9. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс 

2. Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практики 

перекладу з основної мови. Вправи та завдання. Частина ІІ. – Миколаїв: 

МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 67 с. 

10. Рекомендована література 

Базова: 

1. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти / за ред. В.К. Шпака. – 

К.: Знання, 2005. 

2. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. 

Английский язык. Курс перевода. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

Допоміжна: 

3. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский. – М.: Новое 

знание, 2003. – 287 с. 

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во 

«Союз», 2002. 

5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1986. – 176 

с. 

6. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск: НТООО «Тетра Системс», 2002. 

7. Тимченко І.І., Головченко Г.Т., Дерев’янко І.В., Остапенко Г.І. Теорія і 

практика перекладу (англійська мова). – Харків: ІСМВ «ХК», 1998. – 344 

с. 

11. Інформаційні ресурси 

1. http://www.twirpx.com/file/345873/ 



2. http://www.twirpx.com/file/233401/ 

https://studfiles.net/preview/5589209 


