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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 

0203 Гуманітарні науки 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.020303 Філологія. 

Переклад 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

дослідження за однією із 

тем 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 035 Філологія.  

 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

Загальна кількість годин  

90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

12  

Практичні, семінарські 

18  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 42 год. – аудиторні заняття, 48 

год. – самостійна робота (47% / 53 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу:  

Теоретичний курс «Термінологія і переклад» удосконалює знання англійської мови 

та має за мету детальне ознайомлення студентів з базовими теоретичними положеннями 

про особливості перекладу термінології з української мови на англійську та з англійської 

на українську. Теоретичний курс також має за мету розвиток перекладацької компетенції 

та загальних умінь спілкування; формування впевненості щодо використання мови як 

засобу комунікації та перекладу; формування початкових практичних навичок обробки 

тексту у процесі перекладу з української мови на англійську; активізація вживання 

специфічних мовних елементів у перекладі з української на англійську мову; розвиток 

здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу.   

Завдання курсу: 

− Розвиток у студентів уміння користуватися термінологічним понятійним 

апаратом і категоріями даної дисципліни; 

− Навчання методам дослідження всього комплексу різнорівневих  ресурсів і 

методам поглибленого аналізу й інтерпретації мовних творів і текстів різної 

функціонально-стильової і жанрової приналежності з урахуванням 

особливостей комунікативного акту його прагматичних і структурно-

композиційних характеристик, когнітивних, культурологічних та інших 

чинників української та англійської мов; 

− Формування у студентів уміння працювати з науковою літературою, аналітично 

осмислювати і узагальнювати теоретичні положення, навичок самостійного 

наукового пошуку і адекватного викладу його результатів; 

− Вироблення у студентів навичок наукового підходу до роботи над текстом; 

уміння знаходити у тексті основну інформацію і викладати її у відношенні з 

принципами певної моделі (функціонального стилю, жанру) письмової і усної 

комунікації; 

− Розвивати творче мислення при виборі способів перекладу, а також при 

виконанні практичних завдань у спеціальних навчальних ситуаціях, які 

вимагають професійної компетенції перекладача; 

− Формування у студентів уміння продукувати мовні твори рідною та іноземною 

мовами, намагаючись досягти найбільшої відповідності форми і змісту, логічної 

чіткості і точного лексико-стилістичного оформлення як на рівні висловлення, 

так і на рівні цілого тексту (з точки зору ефективного і доречного вживання 

стилістичних ресурсів мови). 



У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: знання специфічних особливостей організації і 

функціонування різних текстів функціонально-стильової системи англійської мови; 

оволодіння науковими положеннями про стилістичні засоби та прийоми у порівнюваних 

мовах. 

ІІ. Фахові: знання концептуальних положень стилістики англійської мови, які 

складають основу теоретичної і практичної професійної підготовки фахівця; опанування 

особливостями мовних засобів, що використовуються в текстах для досягнення певних 

комунікативних завдань у процесі перекладу; вміле застосування отриманих теоретичних 

знань з практики в процесі професійної діяльності, а також у процесі міжкультурної 

комунікації. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Особливості перекладу термінів у науково-технічних текстах 

Тема 1. Роль термінів в утворенні звʼязності науково-технічних текстів 

Тема 2. Термінологічна лексика як складова частина науково-технічних текстів  

Тема 3. Групи термінів у науково-технічних текстах 

Тема 4. Групи термінів у науково-технічних текстах 

Тема 5. Групи термінів у науково-технічних текстах 

Кредит 2. Особливості перекладу термінів у суспільно-політичних текстах 

Тема 1. Термінологія суспільно-політичного життя 

Тема 2. Положення теорії сучасного політичного медіадискурсу 

Тема 3. Переклад термінології в сучасних суспільно-політичних текстах 

Тема 4. Переклад термінології в сучасних суспільно-політичних текстах 

Тема 5. Переклад термінології в сучасних суспільно-політичних текстах 

Кредит 3. Особливості перекладу термінів в економічній журналістиці 

Тема 1. Місце наукової дисципліни «Економічна журналістика» у системі наук 

Тема 2. Переклад термінологічного складу лексики в економічній журналістиці 

Тема 3. Переклад термінологічного складу лексики в економічній журналістиці 

Тема 4. Переклад термінологічного складу лексики в економічній журналістиці 

Тема 5. Переклад термінологічного складу лексики в економічній журналістиці 

  
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 



Кредит 1. Особливості перекладу термінів у науково-технічних текстах 

Тема 1. Роль термінів в утворенні звʼязності 

науково-технічних текстів 

8 0,8 1,2   5 

Тема 2. Термінологічна лексика як 

складова частина науково-технічних текстів  

12 0,8 1.2   6 

Тема 3. Групи термінів у науково-

технічних текстах 

9 0,8 1.2   6 

Тема 4. Групи термінів у науково-

технічних текстах 

 0,8 1,2    

Тема 5. Групи термінів у науково-

технічних текстах 

 0,8 1,2    

Кредит 2. Особливості перекладу термінів у суспільно-політичних текстах 

Тема 1. Термінологія суспільно-політичного 

життя 

8 0.8 1,2   5 

Тема 2.  Положення теорії сучасного 

політичного медіадискурсу 

11 0,8 1,2   6 

Тема 3. Переклад термінології в сучасних 

суспільно-політичних текстах 

11 0,8 1,2   6 

Тема 4. Переклад термінології в сучасних 

суспільно-політичних текстах 

 0,8 1,2    

Тема 5. Переклад термінології в сучасних 

суспільно-політичних текстах 

 0,8 1,2    

Кредит 3. Особливості перекладу термінів в економічній журналістиці 

Тема 1. Місце наукової дисципліни 

«Економічна журналістика» у системі наук 

12 0,8 1,2   7 

Тема 2. Переклад термінологічного 

складу лексики в економічній журналістиці 

13 0,8 1,2   7 

Тема 3. Переклад термінологічного 

складу лексики в економічній журналістиці 

 0,8 1,2   6 

Тема 4. Переклад термінологічного 

складу лексики в економічній журналістиці 

 0,8 1,2   6 

Тема 5. Переклад термінологічного 

складу лексики в економічній журналістиці 

 0,8 1,2    

Усього годин: 90 12 18   60 

 
6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості перекладу термінів у науково-

технічних текстах 

 

1. Особливості перекладу науково-технічних текстів 2 

2. Термінологічна лексика як складова частина науково-технічних 

текстів 

2 

3. Три групи термінів у науково-технічних текстах 2 

4. Особливості перекладу термінології в науково-технічних 

текстах 

2 

5. Особливості перекладу термінології в науково-технічних 

текстах 

2 

 Кредит 2. Особливості перекладу термінів у суспільно-

політичних текстах 

 

6. Суспільно-політичні тексти англійської мови та їх 2 



класифікація  

7. Переклад сучасних суспільно-політичних текстів англійської 

мови 

2 

8. Термінологія сучасних суспільно-політичних текстів та їх 

переклад 

2 

9. Положення теорії сучасного політичного медіадискурсу 2 

10. Особливості передачі термінології суспільно-політичних 

текстів української мови на англійську 

2 

 Кредит 3. Особливості перекладу термінів в економічній 

журналістиці 

 

11. Місце наукової дисципліни «Економічна журналістика» у 

системі наук 

2 

12. Економічна журналістика і переклад 2 

13. Термінологія економічної журналістики 2 

14. Переклад термінологічного складу лексики в економічній 

журналістиці 

2 

15. Переклад термінологічного складу лексики в економічній 

журналістиці 

2 

Разом: 30 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Особливості перекладу термінів у науково-технічних 

текстах 

 

1. Екстралінгвістичні особливості науково-технічних текстів. 

Жанри та класифікація. Характеристики науково-технічних текстів 

16 

 Кредит 2. Особливості перекладу термінів у суспільно-політичних 

текстах 

 

2. Поняття, види та загальна методика вивчення суспільно-

політичних текстів. Екстралінгвістичні особливості суспільно-

політичних текстів 

21 

 Кредит 3. Особливості перекладу термінів в економічній 

журналістиці 

 

3. Місце економічної тематики у журналістиці. Джерела 

економічної інформації. Екстралінгвістичні особливості 

економічної журналістики 

23 

Разом:  60 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

У процесі вивчення дисципліни «Термінологія і переклад» передбачено 

індивідуальне виконання навчально-дослідного завдання за однією із тем самостійної 

роботи. Особливий акцент зроблено на екстралінгвістичні особливості текстів. 

10. 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.  

11. 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, письмові переклади, 

письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення, тести на використання аналогії, тести на 

зміну елементів тощо) 

4. Залік Усний залік. Письмовий залік у формі тестів. Оцінка. 

5. Самоконтроль. Перевірка самостійної роботи студента 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу «Термінологія і переклад» підпорядковані 

Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу та контролю 

студентів. Контроль здійснюється за допомогою письмової контрольної роботи (тестів) 

наприкінці кожного кредиту. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння елементів знань 

кредиту. Завдання для контролю складаються з трьох рівнів: ознайомчо-орієнтованого, 

понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного. Загальна сума балів за одну 

контрольну роботу становить 40. Завдання першого рівня оцінюються в 5 балів, завдання 

другого рівня в 15 балів та завдання третього рівня в 20 балів. Сума балів за один кредит 

становить 100 балів.  

Поточна робота на заняттях з дисципліни «Термінологія і переклад» передбачає 

виконання наступних завдань: опрацювання теоретичного матеріалу за темами, що 

вивчаються, усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання 

за темами, виконання письмових завдань та вправ творчого характеру тощо. Під час 

кожного практичного заняття студент отримує максимально 10 балів і це відповідає 

національному критерію «відмінно».  

За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

10 – 9 балів «Відмінно» – студент вільно володіє вивченим теоретичним 

матеріалом за темою; 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; 

8 – 7 балів «Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим теоретичним 

матеріалом за темою; 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; 

6 – 5 балів «Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого теоретичного 

матеріалу за темою; 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; 

4 – 3 бали «Незадовільно» – студент практично не володіє теоретичним матеріалом 

за темою; 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 

Згідно з вимогами ЄКТС 53% навчального часу з дисципліни «Термінологія і 

переклад» відводиться на самостійну роботу студентів. Під час самостійної роботи 

студенти опрацьовують весь теоретичний та практичний матеріали, вивчені на 

практичних та індивідуальних заняттях. Самостійна робота студентів перевіряється 

викладачем та оцінюється за наступною шкалою (загальна сума оцінки складає 53 балів): 

«Відмінно» – 53-46 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання; виконання вправ не викликає труднощів, студент може самостійно виконувати 

творчі завдання; 

«Добре» – 45-38 балів – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне 

виконання, але виконання вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – 37-30 балів – 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» – 29-22 бали – студент не володіє матеріалом, не може самостійно 

виконати вправи після того, як вони були пояснені викладачем, робить велику кількість 

грубих помилок. 

 



Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Екзам

ен 

Накопичувальні 

бали під час 

проведення 

практичних занять 

Тестування 

під час 

проведенн

я 

практични

х занять 

Практична 

робота 

Самостійна робота 

з урахуванням 

контрольної роботи 

80 (2*40 б. ) 40 300 

10 85 205 

 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Ребрій О.В. Міжнародні організації. Посібник для студентів вищих закладів освіти 

(філологічні спеціальності та фах “Переклад”). – Вінниця: Поділля-2000, 2005. – 

332с. 

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ребрій О.В., Ліпко І.П., Ярощук І.П. Переклад 

англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління 

США. Посібник для студентів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та 

фах “Переклад”). – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с. 

Допоміжна 

1. Болонський процесс у фактах і документах  (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-

Берлін)/ Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., 

Бабин І.І. – Тернопіль: Вид-во „Економічна думка” ТАНГ, 2003 р. – 60 с. 

2. Вища освіта України і Болонський процес// Навчальна програма. – Київ – 

Тернопіль: Вид-но ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2004. – 18с. 



3. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи 

входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ Політехніка, 2003. – 

200с. 

4. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система 

підготовки фахівців у контексті Булонської декларації”. – Львів, 21-23 листопада 

2003. – Львів: Львівська політехніка. – 111с. 

5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу 

(документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За редакцією В.Г. Шинкарук, В.В. 

Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 147с. 

 


