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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу з 

основної іноземної мови / Практика перекладу з основної мови» складена доц. 

кафедри германської філології та перекладу Єфименко Т.М. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізації 035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад 

включно)), освітньої програми Філологія: переклад. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та засоби 

перекладу лексичних одиниць та граматичних категорій англійської мовної 

системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Практичний курс перекладу з основної іноземної мови / Практика 

перекладу з основної мови» вивчається одночасно та на базі таких дисциплін, як 

«Практична граматика», «Практичний курс основної іноземної мови / Практика 

усного та писемного мовлення», «Порівняльна граматика основної іноземної та 

української мов», «Порівняльна лексикологія основної іноземної та української 

мов» та інших дисциплін. 

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 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Практичний курс 

перекладу з основної іноземної мови / Практика перекладу з основної мови» 

формулюється, виходячи із загальної мети всіх років навчання та полягає в 

ознайомленні студентів із найважливішими загальнотеоретичними, 

лінгвістичними та методичними аспектами перекладу з англійської мови на 

українську, а також у формуванні навичок адекватно відтворювати значення 

різних змістових єдностей мови оригіналу мовою перекладу. 

Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню лінгвістичної 

природи певних типів мовних одиниць, встановленню їх семантичного 

навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх адекватного 

перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) надати майбутнім перекладачам-філологам, бакалаврам необхідні для 

їх роботи теоретичні та практичні знання та навички у галузі сучасних методик 

аналізу дискурсу та письмового тексту з метою виявлення у тексті семантичного 

ядра (змістового центру), ключових слів, лексико-семантичних зв’язків між 

словами, що забезпечують когезію (зв’язність) тексту; 

2) ознайомити студентів з методами швидкого реферування тексту; 

3) ознайомити студентів з основами стилістичного (жанрового), 

комунікативно-прагматичного та гендерного аналізу тексту; 

4) висвітлити принципи практичного застосування основних лексико-

семантичних та граматичних трансформацій, які здійснюються у практиці 

перекладу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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) перекладацька (знання загальних  

принципів перекладу, навички та уміння його здійснення); 5) екстралінгвістична 

(знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і 

предметні)). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 990 годин / 33 кредити 

ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1 

Застосування словників у процесі перекладу. Види лексичних 

відповідностей. Роль контексту під час перекладу. Багатозначні слова 

Кредит 2 

Особливості перекладу власних імен, назв установ та організацій. 

Особливості перекладу географічних назв 

Кредит 3 

Переклад інтернаціональної лексики. Хибні еквіваленти у перекладі 

інтернаціональної лексики 



Кредит 4 

Способи та особливості перекладу національної лексики 

Кредит 5 

Способи перекладу неологізмів. Взаємовплив англійської та американської 

лексики 

Кредит 6 

Переклад звертання, звуконаслідування та вигуку. Способи передачі 

фразеологізмів 

Кредит 7 

Способи перекладу прикметників 

Кредит 8 

Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 

Кредит 9 

Переклад абревіатур та інших скорочень 

Кредит 10 

Способи передачі неозначеного та означеного артиклів 

Кредит 11 

Граматичні омоніми it, one, that та способи їх передачі 

Кредит 12 

Службові слова та способи їх відтворення 

Кредит 13 

Способи відтворення дієслова в пасивному стані 

Кредит 14 

Способи передачі модальних дієслів 

Кредит 15 

Функції та способи перекладу дієслів to do, to be, to have 

Кредит 16 

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 



Кредит 17 

Переклад еліптичних конструкцій. Переклад емфатичних конструкцій 

Кредит 18 

Переклад інфінітиву та конструкцій з ним. Переклад дієприкметника та 

конструкцій з ним. Переклад герундія та конструкцій з ним 

Кредит 19 

Переклад каузативних конструкцій. Переклад конструкцій з порівняльними 

формами. Засоби відображення заперечення під час перекладу 

Кредит 20 

Переклад простих речень. Переклад складносурядних речень. Переклад 

складнопідрядних речень. Перекладацький аналіз простих і складних речень 

Кредит 21 

Співвідношення структури речення в оригіналі та в перекладі. Зміна 

структури речення. Зміна порядку слів. Членування та об’єднання речень 

Кредит 22 

Стилістичні проблеми перекладу. Переклад лексичних стилістичних засобів 

Кредит 23 

Стилістичні проблеми перекладу. Переклад синтаксичних стилістичних 

засобів 

Кредит 24 

Основні поняття аналізу тексту: текст та дискурс. Лексичні та семантичні 

засоби когезії у тексті 

Кредит 25 

Ідентифікація повторень та створення мережі вузлів лексико-семантичного 

зв’язку у тексті 

Кредит 26 

Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: тексти 

офіційних та ділових документів 

Кредит 27 



Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: наукові та 

технічні тексти 

Кредит 28 

Стилістичний аналіз нехудожніх текстів у процесі перекладу: тексти 

публіцистичного стилю 

Кредит 29 

Стилістичний аналіз художніх текстів у процесі перекладу 

Кредит 30 

Аналіз, спрямований на ідентифікацію статевих показників «жіночої» або 

«чоловічої» мови в тексті. Прагматичний аналіз текстів у процесі перекладу 

Кредит 31 

Перекладацькі трансформації. Поняття перекладацьких трансформацій. 

Граматичні перекладацькі трансформації 

Кредит 32 

Лексичні та семантичні перекладацькі трансформації 

Кредит 33 

Аналіз перекладацьких трансформацій в перекладах текстів різних 

функціональних стилів 

3. Рекомендована література 

ІІ курс: 

1. Аристов Н.Б. Основы перевода. – М.,1959. 

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

2003. – 287 с. 

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

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

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

Знання, 2005. 



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

8. 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. 

ІІІ курс: 

1. Аристов Н.Б. Основы перевода. – М.,1959. 

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

2003. – 287 с. 

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

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

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

Знання, 2005. 

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

8. 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. 

9. Читалина Н.А. Учитесь переводить (Лексические проблемы перевода). – М.: 

Международные отношения, 1975. 

IV курс: 

1. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). 

Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету 

перекладачів. – К.: Ленвіт, 2010. – 175 с. 

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

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

3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика 

декодирования). – Л.: Просвещение, 1981. – 295 с. 

4. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. – М.: Наука, 1992. 

– 192 с. 



5. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анализ текста. – М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 

1981. – 139 с. 

7. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. 

– К.: Наук. Думка, 1981. – 134 с. 

8. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному 

переводу. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 448 с. 

9. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної 

літератури на українську мову. Частина 1 та 2. – К.: Політична думка, 1997, 

1999. – 301 с. 

10. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с. 

11. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: 

Нова Книга, 2003. – 448 с. 

12. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. – М.: Просвещение, 

1987. 

13. Максимов С.Е. Глобализация и отраслевая дифференциация – «вызовы» 

переводчикам научно-технического и общественно-политического дискурса // 

Университетское переводоведение. – Вып. 3: Материалы III Международной 

научной конференции по переводоведению «Фёдоровские чтения» (26-28 

октября 2001 г.). – СПб.: Филологический факультет СпбГУ. – С. 301-307. 

14. Максимов С.Е. Прагматические и структурно-семантические особенности 

текста международного договора (На материале английского языка): Дис. … 

канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 1984. – 198 с. 

15. Максимов С.Е. Прагматика текста международного договора (на материале 

английского языка) // Прагматические аспекты изучения предложения и 

текста. – К.: КГПИИЯ, 1983. – С. 125-131. 

16. Максімов С.Є. Сучасні лексичні галузеві новоутворення як проблема 

перекладу // Вісник Київського міжнародного ун-ту. Серія: Іноземна 

філологія. – Вип. 1. – К.: Правові джерела, 2002. – С. 67-71. 



17. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: 

Просвещение, 1980. – 271 с. 

18. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высшая школа, 1980. 

– 199 с. 

19. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода. – М.: Р.Валент, 2004. – 240 с. 

20. Степанов Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. – М.: Наука, 1985. – 335 с. 

21. Фёдоров Ф.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – 

СПб.: Филологический факультет СпбГУ; – М.: ООО Издательский дом 

«ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с. 

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

23. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, 

фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / уклад. Єрмоленко С.Я. та 

ін. – К.: Довіра, 1998. – 783 с. 

24. Baker Mona. In other words. A coursebook on translation. – London, N.Y.: 

Routledge, 1992. – 304 p. 

25. Coats J. Women, men and language. – London: Longman, 1986. 

26. Halliday M.A.K. and Hasan R. Cohesion in English. – London: Longman, 1986. 

27. Hoey M. Patterns of Lexis in Text. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. – 276 p. 

28. Sinclair J. Fictional worlds // Talking about text. – Birmingham: English Language 

Research, DAM № 13. – P. 43-60. 

29. Thorne Tony. Dictionary of modern slang. – М.: Вече, Персей, 1996. – 592 с. 

30. Toolan M.J. Narrative. A critical linguistic introduction. – London, N.Y.: 

Routledge, 1991. – 282 p. 

31. Wardhaugh R. An introduction to sociolinguistics. – Oxford, etc.: Blackwell, 1992. 

Форми підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

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. 



Основними засобами діагностики навчальних досягнень студентів з 

практичного курсу перекладу з основної іноземної мови є: 

– усні відповіді (виконання різноманітних перекладацьких вправ); 

– контрольні роботи; 

– тестування. 

 


