
ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬНОЇ МОВИ 
(Спеціальність 035 Філологія) 

 
Загальна кількість годин: 
9-й семестр: 180 
10-й семестр: 150 
 
Лектор: викладачі кафедри  
Статус: нормативний 
 
Кількість кредитів: 
9-й семестр: 6 
10-й семестр: 5 
 
Мета: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять економічної та юридичної 
галузей та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового 
перекладу у цих галузях; забезпечити засвоєння студентами економічної та юридичної 
термінології, її значень і сфер вживання; продовжити знайомство студентів з типовими 
проблемами, що виникають під час галузевого перекладу; продовжити знайомство студентів з 
типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною 
мовою засобами рідної мови і навпаки у галузі перекладу економічної та юридичної літератури; 
показати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну 
інформацією в економічній та юридичній галузях; розвинути практичні навички і вміння 
користування системами автоматизованого перекладу згідно до вимог вітчизняних і 
міжнародних стандартів та потреб роботодавців; продовжити вдосконалення навичок та вмінь 
письмового перекладу текстів у суспільно-політичній сфері. 

 
Зміст: 
Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. 
Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу. 
Переклад англомовної  юридичної літератури. Юридична система США. 
 
За підсумками вивчення даного курсу студент має 
знати: найголовніші поняття економічної та юридичної галузей; економічну та юридичну 
термінологію, її  значення й сферу вживання; типові проблеми, що виникають під час 
галузевого перекладу; типи, види перекладу й засоби досягнення передачі змісту повідомлення 
іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки в економічній та юридичній галузях; 
усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного 
обміну інформацією в економічній та юридичній галузях; усвідомлювати необхідність 
ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та нести відповідальність за якість 
власної праці; основний функціонал трьох систем автоматизації перекладу (SDL Trados, 
MemoQ, Memsource); технологію перекладу документів основних форматів (Word, Excel, Power 
Point, PDF) за допомогою зазначених систем автоматизації перекладу; технологію створення 
інформаційних ресурсів для виконання перекладацьких проектів: баз пам'яті перекладів 
(translation memory), термінологічних баз (term base); технологію створення баз пам'яті 
перекладів на основі попередньо перекладених документів (alignment); технологію виконання 
перекладацьких проектів засобами SDL Trados, MemoQ, Memsource; шляхи виконання 
перевірки перекладеного документу засобами систем автоматизації перекладу. 
вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови на українську та з 
української мови на англійську) тексти, що відносяться до економічної та юридичної галузей, в 
усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах; перекладати письмово 
за допомогою систем автоматизації перекладу з англійської мови на українську тексти, що 
відносяться до суспільно-політичної сфери з подальшим їх редагуванням. 
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Структура: 

Практичні заняття: 
9-й семестр: 32 
10-й семестр: 48 

 
Самостійна робота: 
9-й семестр: 148 
10-й семестр: 102 
 

Форма контролю: іспит/залік 
Мова викладання: українська, англійська 



ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬНОЇ МОВИ 
(Спеціальність 035 Філологія) 

Загальна кількість годин: 
11-й семестр: 60 

 
Лектор: викладачі кафедри  
Статус: нормативний 
 
Кількість кредитів: 

11-й семестр: 2 
 

Мета: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять суспільно-політичної та 
юридичної галузей та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного і 
письмового перекладу у цих галузях; забезпечити засвоєння студентами суспільно-політичної 
та юридичної термінології, її значень і сфер вживання; продовжити знайомство студентів з 
типовими проблемами, що виникають під час галузевого перекладу; продовжити знайомство 
студентів з типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення 
іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки у галузі перекладу суспільно-політичної та 
юридичної літератури; показати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного 
міжнародного обміну інформацією в юридичній галузі. 

 
Зміст: 
Переклад англомовної  юридичної літератури. Юридична система США. 
Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Усний аспект. 
 
За підсумками вивчення даного курсу студент має 
знати: найголовніші поняття суспільно-політичної та юридичної галузей; суспільно-політичну 
та юридичну термінологію, її  значення й сферу вживання; типові проблеми, що виникають під 
час галузевого перекладу; типи, види перекладу й засоби досягнення передачі змісту 
повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки в суспільно-політичній та 
юридичній галузях; усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного 
міжнародного обміну інформацією в суспільно-політичній та юридичній галузях; 
усвідомлювати необхідність ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та нести 
відповідальність за якість власної праці. 
вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови на українську та з 
української мови на англійську) тексти, що відносяться до суспільно-політичної та юридичної 
галузей, в усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах. 
 
Структура: 

Практичні заняття: 
11-й семестр: 48 
 

 
Самостійна робота: 
11-й семестр: 12 

 
Форма контролю: іспит 
Мова викладання: українська, англійська 



ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬНОЇ МОВИ 
(Спеціальність 035 Філологія) 

 
Загальна кількість годин: 
9-й семестр: 90 
10-й семестр: 90 
 
Лектор: викладачі кафедри  
Статус: нормативний 
 
Кількість кредитів: 
9-й семестр: 3 
10-й семестр: 3 
 
Мета: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять економічної та юридичної 
галузей та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового 
перекладу у цих галузях; забезпечити засвоєння студентами економічної та юридичної 
термінології, її значень і сфер вживання; продовжити знайомство студентів з типовими 
проблемами, що виникають під час галузевого перекладу; продовжити знайомство студентів з 
типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною 
мовою засобами рідної мови і навпаки у галузі перекладу економічної та юридичної літератури; 
показати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну 
інформацією в економічній та юридичній галузях. 

 
Зміст: 
Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. 
Переклад англомовної  юридичної літератури. Юридична система США. 
 
За підсумками вивчення даного курсу студент має 
знати: найголовніші поняття економічної та юридичної галузей; економічну та юридичну 
термінологію, її  значення й сферу вживання; типові проблеми, що виникають під час 
галузевого перекладу; типи, види перекладу й засоби досягнення передачі змісту повідомлення 
іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки в економічній та юридичній галузях; 
усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного 
обміну інформацією в економічній та юридичній галузях; усвідомлювати необхідність 
ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та нести відповідальність за якість 
власної праці. 
вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови на українську та з 
української мови на англійську) тексти, що відносяться до економічної та юридичної галузей, в 
усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах. 
 
Структура: 

Практичні заняття: 
9-й семестр: 32 
10-й семестр: 24 

 
Самостійна робота: 
9-й семестр: 58 
10-й семестр: 66 

Форма контролю: іспит/залік 
Мова викладання: українська, англійська 



ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬНОЇ МОВИ 
(Спеціальність 035 Філологія) 

Загальна кількість годин: 
11-й семестр: 60 

 
Лектор: викладачі кафедри  
Статус: нормативний 
 
Кількість кредитів: 

11-й семестр: 2 
 

Мета: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять юридичної галузі та розвинути 
практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу у цій галузі; 
забезпечити засвоєння студентами юридичної термінології, її значень і сфер вживання; 
продовжити знайомство студентів з типовими проблемами, що виникають під час галузевого 
перекладу; продовжити знайомство студентів з типами і видами перекладу та засобами 
досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки у 
галузі перекладу юридичної літератури; показати важливість праці перекладача для 
забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією в юридичній галузі. 

 
Зміст: 
Переклад англомовної  юридичної літератури. Юридична система США. 
 
За підсумками вивчення даного курсу студент має 
знати: найголовніші поняття юридичної галузі; юридичну термінологію, її  значення й сферу 
вживання; типові проблеми, що виникають під час галузевого перекладу; типи, види перекладу 
й засоби досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і 
навпаки в юридичній галузі; усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення 
адекватного міжнародного обміну інформацією в юридичній галузі; усвідомлювати 
необхідність ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та нести 
відповідальність за якість власної праці. 
вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови на українську та з 
української мови на англійську) тексти, що відносяться до юридичної галузі, в усній 
(послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах. 
 
Структура: 

Практичні заняття: 
11-й семестр: 24 
 

 
Самостійна робота: 
11-й семестр: 36 

 
Форма контролю: залік 
Мова викладання: українська, англійська 
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