
Міністерство освіти і науки України 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра романської філології та перекладу 
 

 
 
 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 

Перший проректор 
 
Холін Ю. В. 
 

 
___________________________ 

 
“______”_______________ 2016 р. 

 
 
 
 
 

 
 Робоча програма навчальної дисципліни 

Практика перекладу іспанської мови 
(назва навчальної дисципліни) 

 
спеціальність  
(напрям) Філологія 
 (шифр, назва напряму) 

спеціалізація Германські мови і літератури 
  

факультет іноземних мов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 / 2017 навчальний рік 



Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету (інституту, центру) 
 
 

“29” серпня 2016 року, протокол №7 
 
 

 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  
Лановий  Г.М., ст. викладач кафедри романської філології та перекладу;   
Лановий  О. Г., викладач кафедри романської філології та перекладу;   
Лука шов А. Ю. , викладач кафедри романської філології та перекладу; 
Оржицький І.О., канд. філол. наук, доцент кафедри романської філології та перекладу;   
Пашкова А.В., викладач кафедри романської філології та перекладу;   
Світлична М.О., викладач кафедри романської філології та перекладу. 
 
 
 

Програму схвалено на засіданні кафедри романської філології та перекладу 
 
 

Протокол від “26” серпня 2016 року, №1 
 
 
                         Завідуюча кафедрою романської філології та перекладу  
                                                               _______________________       Криворучко С.К.  
                                                                                                                                       (підпис)                                              (прізвище та ініціали)          

 
Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов 
 
Протокол від “29” серпня 2016 року № 1 
 
                         Голова методичної комісії факультету іноземних мов 
 
                                                                _________________    Варенко Т.К.______ 
                                                                                                                                (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)                              
 
 
 



ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Практика перекладу іспанської мови” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

 
спеціальності  
035 філологія 
 
спеціалізації 

Германські мови та літератури   

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

пояснення складних з граматичної, лексичної та стилістичної точок зору явища, 
обумовлені розходженнями іспанської та української мов на рівні мовних систем, 
норм, узусів.;  
розвиток комунікативно-мовних навичок та навичок сприйняття іспанської мови на 
слух; 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є : 
ознайомлення з особливостями перекладу іспанських та українських технічних 
текстів;  

ознайомлення студентів з сучасним станом розвитку іспанської мови по відношенню 
до проблем теорії та практики перекладу. 

 
1.3. Кількість кредитів  – 11. 

  
1.4. Загальна кількість годин  –330 год . 
 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

5-6-й 
Семестр 
9-11-й 

Практичні, семінарські заняття 
80год. 

Самостійна робота 
 250 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання 

знати:  
найбільш складні морфологічні, стилістичні, синтаксичні та лексичні явища 
іспанської мови в її порівнянні з українською мовою; 



основні науково-технічні терміни з усіх галузей науки та техніки. 
 
вміти:  
аналізувати та правильно перекладати еквіваленти, які застосовують на різних 
мовних та текстових рівнях, а також синонімічні, антонімічні ряди, специфічні 
терміни іспанської та української мов в галузі міжнародних суспільно-політичних 
відносин,  

вміти робити правильний вибір засобів та прийомів перекладу 
в основному робити переклад та редагування зі словниками та іншими джерелами 
науково-технічної літератури. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

9 семестр 
Розділ 1. Переклад фінансових документів 

Тема 1. Митні декларації Іспанії 
Тема 2. Страхування 

     Тема 3. Проблеми перекладу контрактів 
10 семестр 

Розділ 1 Економічні та соціальні явища 
 

               Тема 1. Економіка та фінанси. 
     Тема 2. Глобалізація та антиглобалізація 
     Тема 3. Виборчий процес.     

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

усього                            у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
9 семестр 

Розділ 1. Переклад фінансових документів. 
Тема 1. 60 - 12 - - 48 
Тема 2. 60 - 12 - - 48 
Тема 3. 60 - 12 - - 48 
Разом за розділом 1 180 - 36 - - 144 
Усього годин за 9-й 
семестр 

180 - 36 - - 144 

10 семестр 
Розділ 1. Економічні та соціальні явища 

Тема 1. 30 - 18 - - 12 
Тема 2. 30 - 17 - - 13 
Тема 3 30 - 17 - - 13 
Разом за розділом 1 90 - 52 - - 38 
Усього годин за 
навчальний рік  

270 - 90 - - 180 

 
 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
9 семестр 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Митні формальності 8 
1.2. Митні пільги 4 
2.1. Страхування 8 
2.2. Сертифікація страхування  8 
3.1. Проблеми перекладу контрактів 6 

3.2. Контрольна робота 2 
 Разом за І модуль 36 

10 семестр 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Економіка та фінанси 18 
2.1. Глобалізація та антіглобалізація 16 
3.1. Виборчій процес 16 
3.2. Контрольна робота 2 

 Разом за І модуль 52 
 

5. Завдання для самостійної роботи  
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

9 семестр 
Розділ 1 Підготовка до практичних занять: робота зі 

словниками, включаючи електронні; робота з аудіо 
носіями, з текстами вправ та ключами до них. 

144 

10 семестр 
Розділ 1 Підготовка до практичних занять: робота зі 

словниками, включаючи електронні; робота з аудіо 
носіями, з текстами вправ та ключами до них. 

38 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Програмою не передбачаються 

 
 

7. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, диктант-переклад, переклад, 
письмовий іспит, усний іспит.  
3. Метод самоконтролю. 
 

8. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзаме
н Сума 

Розділ 1 Розділ 2 60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 



10 10 10 10 10 10 
 
Т1, Т2 ... Т – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 Основна література 

1. Верба Г.Г. Curso de interpretación del español al ucraniano / Г.Г.Верба, З.О.Гетьман, 
Ф.Х.Лопес Тапіа. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 472 с. 

2. Лановой Г.М. Научно-технический перевод (испанский язык): Учебно-методическое 
пособие. Часть 1 / Г.М. Лановой, О.Г. Лановой. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. 
– 120 с. 

 
 

Допоміжна література 
1. Іспанська періодика: «El mundo», «El país». 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. www.rtve.es/radio 
2. www.ucrania.com 
 
3. www.espanol.org.ru/ 
4. www.studyspanish.ru/  
 
 

http://www.espanol.org.ru/
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