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ВСТУП 
 

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

магістра (денна форма) / магістра спеціаліста (заочна форма) 
 
освітньої програми  «Мова і література» (французька), «Переклад» (французька) 
 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 
 
спеціалізації романські мови та літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
1.1.1. пояснення складних з граматичної, лексичної та стилістичної точок зору 
явищ, обумовлених розходженнями французької та української мов на рівні мовних 
систем, норм, узусів; 
1.1.2. розвиток комунікативно-мовних навичок та навичок сприйняття французької 
мови на слух; 
1.1.3. сформувати фонові знання щодо найголовніших науково-технічних понять 
для розвитку і закріплення навичок перекладу науково-технічних текстів, 
підібраних за тематикою, орієнтовану на промислове виробництво Харківського 
регіону та підприємств України, а саме: машинобудування, деталі машин, двигуни, 
автомобілі, електротехніка та електроніка; 
1.1.4. розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного та письмового 
перекладу у цих галузях; 
1.1.5. забезпечити засвоєння перекладачами-початківцями відповідної фахової 
термінології, її значень та особливостей вживання в відповідних сферах. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
1.2.1. ознайомити студентів із загальними поняттями машинобудування, 
моторобудівної, автомобільної промисловості, та електротехніки і електроніки; 
1.2.2. забезпечити засвоєння студентами відповідної термінології; 
1.2.3. ознайомити студентів з особливостями французьких та українських 
публіцистичних текстів; 
1.2.4. ознайомити студентів з сучасним станом розвитку французької мови по 
відношенню до проблем теорії та практики перекладу; 
1.2.5. розвинути фахові знання та вміння майбутніх перекладачів для подолання 
труднощів, які виникають при перекладі спеціалізованих текстів науково-технічної 
літератури. 

 
1.3. Кількість кредитів 
денна форма: 6 (Мова і література) / 12 (Переклад) 
заочна форма: 10 

 
1.4. Загальна кількість годин 
Денна форма: 180 (Мова і література) / 360 (Переклад) 
заочна форма: 300 
 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна 
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Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Рік підготовки 

9-й, 10-й, 11-й 1-й, 2-й 
Семестр 

5-й, 6-й 1-й 
Практичні, семінарські заняття 

 56 год. (Мова і література) / 112 год. 
(Переклад) 48 год. 

Самостійна робота 
124 год. (Мова і література) / 248 год. 

(Переклад)  252 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні: 

1.6.1. знати: 
1.6.1.1. найголовніші поняття машинобудування, моторобудівної, автомобільної, 

електротехнічної та електронної термінології даних галузей, її значення й сферу вживання 
в разі термінологічної полісемії та синонімії; 

1.6.1.2. типові проблеми, що виникають під час науково-технічного перекладу та 
засоби їх подолання для досягнення адекватності при передачі змісту повідомлення 
французькою мовою засобами нормативної рідної мови і навпаки у галузях, що 
вивчаються. 

1.6.2. вміти: 
1.6.2.1. перекладати у двосторонньому режимі (з французької мови на рідну та з 

рідної мови на французьку) науково-технічні тексти, що відносяться до 
машинобудування, моторо- та автомобілебудування, електротехніки та електроніки в 
усній (переклад з аркуша) та письмовій формах; 

1.6.2.2. підбирати еквівалентний термін на мові перекладу (МП), який відповідає зо 
об’ємом терміну, який перекладається; складати речення на МП, відповідно до його 
лексико-граматичний норм; використовувати термінологічні словники відповідних сфер, 
включаючи електронні; опрацьовувати додатковий матеріал з тематики, що вивчається. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
9 семестр, денне відділення / 1 семестр, заочне відділення 
 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Машинобудування. 
Тема 1. Теорія перекладу. 
Тема 2. Практика перекладу. 
Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. 
Тема 1. Теорія перекладу. 
Тема 2. Практика перекладу. 

 
10 семестр, денне відділення / 2 семестр, заочне відділення 
 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. Автомобільна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу. 
Тема 2. Практика перекладу. 
Розділ 2 Переклад науково-технічних текстів. Електротехнічна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу. 
Тема 2. Практика перекладу. 
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11 семестр, денне відділення 
 
Розділ 1. Переклад текстів публіцистичного жанру 
Тема 1. Житлове будівництво. Продаж та оренда житла у Франції. 
Тема 2. Специфіка освіти у франкомовних країнах. Студентська мобільність. Професії в 
умовах глобалізації. 
Розділ 2. Переклад текстів публіцистичного жанру  
Тема 1. Індустрія розваг: кіномистецтво, телебачення, шоу-бізнес. 
Тема 2. Повсякденна культура життя французів: кулінарія, мода тощо. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

9 семестр, денне відділення - Мова і література 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Машинобудування. 

Тема 1. Теорія перекладу 22 - 8 - - 14 
Тема 2. Практика перекладу 22 - 8 - - 14 
Разом за розділом 1 44 - 16 - - 28 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. 
Тема 1. Теорія перекладу 22 - 8 - - 14 
Тема 2. Практика перекладу 24 - 8 - - 16 
Разом за розділом 2 46 - 16 - - 30 

 Усього годин  90 - 32 - - 58 
 
9 семестр, денне відділення - Переклад 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Машинобудування. 

Тема 1. Теорія перекладу 52 - 16 - - 36 
Тема 2. Практика перекладу 52 - 16 - - 36 
Разом за розділом 1 104 - 32 - - 72 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. 
Тема 1. Теорія перекладу 52 - 16 - - 36 
Тема 2. Практика перекладу 54 - 16 - - 38 
Разом за розділом 2 106 - 32 - - 74 

 Усього годин  210 - 64 - - 146 
 
1 семестр, заочне відділення 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
заочна форма 

усього  у тому числі 
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л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Машинобудування. 
Тема 1. Теорія перекладу 30 - 6 - - 24 
Тема 2. Практика перекладу 30 - 6 - - 24 
Разом за розділом 1 60 - 12 - - 48 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. 
Тема 1. Теорія перекладу 30 - 6 - - 24 
Тема 2. Практика перекладу 30 - 6 - - 24 
Разом за розділом 2 60 - 12 - - 48 

 Усього годин  120 - 24 - - 96 
 
10 семестр, денне відділення – Мова і література 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. Автомобільна промисловість. 

Тема 1. Теорія перекладу 22 - 6 - - 16 
Тема 2. Практика перекладу 22 - 6 - - 16 
Разом за розділом 1 44 - 12 - - 32 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Електротехнічна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу 22 - 6 - - 16 
Тема 2. Практика перекладу 24 - 6 - - 18 
Разом за розділом 2 46 - 12 - - 34 

 Усього годин  90 - 24 - - 66 
 
10 семестр, денне відділення – Переклад 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. Автомобільна промисловість. 

Тема 1. Теорія перекладу 37 - 12 - - 25 
Тема 2. Практика перекладу 37 - 12 - - 25 
Разом за розділом 1 74 - 24 - - 50 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Електротехнічна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу 37 - 12 - - 25 
Тема 2. Практика перекладу 39 - 12 - - 27 
Разом за розділом 2 76 - 24 - - 52 

 Усього годин  150 - 48 - - 102 
 
2 семестр, заочне відділення 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
заочна форма 

усього  у тому числі 
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л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. Автомобільна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу 45 - 6 - - 39 
Тема 2. Практика перекладу 45 - 6 - - 39 
Разом за розділом 1 90 - 12 - - 78 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Електротехнічна промисловість. 
Тема 1. Теорія перекладу 45 - 6 - - 39 
Тема 2. Практика перекладу 45 - 6 - - 39 
Разом за розділом 2 90 - 12 - - 78 

 Усього годин  180 - 24 - - 156 
 
11 семестр, денне відділення – Мова і література  
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад текстів публіцистичного жанру 

Тема 1. Житлове 
будівництво. Продаж та 
оренда житла у Франції. 

16 6 - - - 10 

Тема 2. Специфіка освіти 
та професійного 
визначення 

14 6 - - - 8 

Разом за розділом 1 30 12 - - - 18 
Розділ 2. Переклад текстів публіцистичного жанру 

Тема 1. Індустрія розваг 14 6 - - - 8 
Тема 2. Повсякденна 
культура життя французів 

16 6 - - - 10 

Разом за розділом 2 30 12 - - - 18 
 Усього годин  60 24 - - - 36 

 
11 семестр, денне відділення – Переклад  
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Розділ 1. Переклад текстів публіцистичного жанру 

Тема 1. Житлове 
будівництво. Продаж та 
оренда житла у Франції. 

16 12 - - - 4 

Тема 2. Специфіка освіти 
та професійного 
визначення 

14 12 - - - 2 

Разом за розділом 1 30 24 - - - 6 
Розділ 2. Переклад текстів публіцистичного жанру 

Тема 1. Індустрія розваг 14 12 - - - 2 
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Тема 2. Повсякденна 
культура життя французів 

14 12 - - - 4 

Разом за розділом 2 30 24 - - - 6 
 Усього годин  60 48 - - - 12 

 
4. Теми практичних занять 

 
денна форма 

(Мова і література / Переклад) 
9 семестр 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Construction mécanique. Eléments de construction 2/4 
1.2. Assemblages à liaison complète 2/4 
1.3. Assemblages démontables 2/4 
1.4. Assemblages par clavettes et goupilles 2/4 
1.5. Assemblages tournants, élastiques, articulations 2/4 
1.6. Organes de transmission. Arbres. Accouplements. Embrayages. 2/4 
1.7. Paliers et roulements. Courroies et poulies. 2/4 
1.8. Тематична контрольна робота 1 2/4 
2.1. Roues de friction. Engrenages. Mécanisme vis et écrou. Système bielle-

manivelle 
2/4 

2.2. Cames. Organes de manœvre 2/4 
2.3. Utilisation des fluides. Robinetterie. 2/4 
2.4. Graissage. Batis de machine 2/4 
2.5. Поточна контрольна робота за темами 2/4 
2.6. Переклад з рідної мови на французьку науково-технічних текстів по 

темі «Машинобудування». 
2/4 

2.7. Organisation et fonctionnement du moteur à quatre temps 2/4 
2.8. Тематична контрольна робота 2 2/4 

 Разом за 9 семестр 32/64 
 

10 семестр 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Thème « Véhicule automobile ». Travail préparatoire et traduction du 
texte. Explication des termes synonymiques et polysémiques. 

1/2 

1.2. Traduction du texte « Caractéristiques d’une voiture». Choix de la 
terminologie sur le thème. Travail avec le matériel pédagogique. 

1/2 

1.3. Traduction du texte « Cadre et châssis. Carrosserie. Embrayage ». 
Traduction du matériel de la langue maternelle en français. 

2/4 

1.4. Traduction en langue maternelle du texte « Boîtes de vitesses. 
Dispositifs auxiliaires. » Choix et explication des termes polysémiques 
et de ceux internationaux. Traduction du texte supplémentaire de la 
langue maternelle en français. 

2/4 

1.5. Traduction du texte « Transmission ». Roues et bandages. Direction. 
Suspension ». Version française du texte supplémentaire sur le thème en 
question. 

2/4 

1.6. Traduction du texte « Freinage. Equipement électrique ». Préparation au 2/4 
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travail de contrôle sur le thème. Travail préparatoire sur le thème 
« Electricité ». 

1.7. Тематична контрольна робота 1 2/4 
2.1. Traduction en langue maternelle du texte « Théorie de l’électricité et du 

magnétisme ».  
4/8 

2.2. Traduction du texte supplémentaire « Machines électriques et 
transformateur ». Version française du texte sur l’électricité. 

2/4 

2.3. Traduction du texte « Electromagnétisme ». traduction des exercices de 
la langue maternelle en français. 

2/4 

2.4. Travail préparatoire sur le thème « Electronique ». traduction du texte du 
français en langue maternelle, choix et explication des termes. 

2/4 

2.5. Тематична контрольна робота 2 2/4 
 Разом за 10 семестр 24/48 

 
11 семестр 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Житлове будівництво. 2/4 
1.2. Продаж та оренда житла у Франції. 2/4 
1.3. Специфіка освіти у франкомовних країнах.  2/4 
1.4. Студентська мобільність.  2/4 
1.5. Професії в умовах глобалізації. 2/4 
1.6. Тематична контрольна робота 1 2/4 
2.1. Індустрія розваг: телебачення. 2/4 
2.2. Кіномистецтво ХХ-ХХІ століття. 2/4 
2.3. Шоу-бізнес як елемент сучасної культури. 2/4 
2.4. Кулінарія як елемент «мистецтва жити». Кулінарні школи. 

Кулінарні технології. Ресторанний бізнес. 
2/4 

2.5. Світова модна індустрія: haute-couture і prêt-à-porter. Галузі та 
тенденції розвитку. 

2/4 

2.6. Тематична контрольна робота 2 2/4 
 Разом за 11 семестр 24/48 

 
Заочна форма 

1 семестр 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Construction mécanique. Eléments de construction 1 
1.2. Assemblages à liaison complète 2 
1.3. Assemblages démontables 1 
1.4. Assemblages par clavettes et goupilles 2 
1.5. Assemblages tournants, élastiques, articulations 1 
1.6. Organes de transmission. Arbres. Accouplements. Embrayages. 2 
1.7. Paliers et roulements. Courroies et poulies. 1 
1.8. Тематична контрольна робота 1 2 
2.1. Roues de friction. Engrenages. Mécanisme vis et écrou. Système bielle-

manivelle 
1 

2.2. Cames. Organes de manœvre 2 
2.3. Utilisation des fluides. Robinetterie. 1 
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2.4. Graissage. Batis de machine 2 
2.5. Поточна контрольна робота за темами 1 
2.6. Переклад з рідної мови на французьку науково-технічних текстів по 

темі «Машинобудування». 
2 

2.7. Organisation et fonctionnement du moteur à quatre temps 1 
2.8. Тематична контрольна робота 2 2 

 Разом за 1 семестр 24 
 

2 семестр 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.1. Thème « Véhicule automobile ». Travail préparatoire et traduction du 
texte. Explication des termes synonymiques et polysémiques. 

2 

1.2. Traduction du texte « Caractéristiques d’une voiture». Choix de la 
terminologie sur le thème. Travail avec le matériel pédagogique. 

2 

1.3. Traduction du texte « Cadre et châssis. Carrosserie. Embrayage ». 
Traduction du matériel de la langue maternelle en français. 

2 

1.4. Traduction en langue maternelle du texte « Boîtes de vitesses. 
Dispositifs auxiliaires. » Choix et explication des termes polysémiques 
et de ceux internationaux. Traduction du texte supplémentaire de la 
langue maternelle en français. 

1 

1.5. Traduction du texte « Transmission ». Roues et bandages. Direction. 
Suspension ». Version française du texte supplémentaire sur le thème en 
question. 

2 

1.6. Traduction du texte « Freinage. Equipement électrique ». Préparation au 
travail de contrôle sur le thème. Travail préparatoire sur le thème 
« Electricité ». 

1 

1.7. Тематична контрольна робота 1 2 
2.1. Traduction en langue maternelle du texte « Théorie de l’électricité et du 

magnétisme ».  
1 

2.2. Traduction du texte supplémentaire « Machines électriques et 
transformateur ». Version française du texte sur l’électricité. 

2 

2.3. Traduction du texte « Electromagnétisme ». traduction des exercices de 
la langue maternelle en français. 

2 

2.4. Travail préparatoire sur le thème « Electronique ». traduction du texte du 
français en langue maternelle, choix et explication des termes. 

2 

2.5. Тематична контрольна робота 2 2 
 Разом за 2 семестр 24 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
Денне відділення 

(Мова і література / Переклад) 
9 семестр 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

28/72 
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2 Розділ 2. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

30/74 

 Разом  58/146 
 

10 семестр 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

32/50 

2 Розділ 2. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

36/52 

 Разом  66/102 
 

11 семестр 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

18/6 

2 Розділ 2. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

18/6 

 Разом  36/12 
 

Заочне відділення 
1 семестр 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

48 

2 Розділ 2. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

48 

 Разом  96 
 

2 семестр 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 
додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 

78 

2 Розділ 2. Підготовка до практичних занять: виконання перекладів, 
робота зі словниками, включаючи електронні; робота з 

78 
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додатковими матеріалами з тем, що вивчаються. 
 Разом  156 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
1. Складання резюме тексту статті. 
2. Переклад статті з сучасної преси. 
3. Доповідь по матеріалах світових новин. 
4. Підготовка презентації. 
 

7. Методи контролю 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування, усний 
залік/іспит. 

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, диктант-
переклад, переклад, письмовий залік/іспит. 

3. Метод самоконтролю.  
 

8. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 Разом 
30 

(15+15) 
(поточна успішність + 

контрольна робота) 

30 
(15+15) 

(поточна успішність + 
контрольна робота) 

60 40 100 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

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. Чередниченко А.А. Теорія і практика перекладу / А.А.Чередниченко, Я.Г.Коваль. – 
Київ, 1995. 

2. Коржа вин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка / А.В. 
Коржавин. – М., 1977. 

3. Джандоєва П. В. Учеб. пособие по развитию навыков перевода научно-технических 
текстов с французского языка / П.В. Джандоєва. – Х., 2001. 

4. Дробязко Е. Е. Le français de la vie quotidienne. Французский язык для повседневного 
общения / Дробязко Е. Е. – Харьков, 2009. 
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Допоміжна література 

 
1. Анохин В. И. Отечественные автомобили / В. И. Анохин. – М., 1981. – С. 29-39. 
2. Решетов Д. Н. Детали машин / Д. Н. Решетов. – С. 6-19; 61-64; 75-78. 
3. «Auto». Paris : Изд-во Hachette, 1990. 

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

забезпечення 
 
1. http://www.lemonde.fr/ 
2. http://www.tv5monde.com/ 
3. www.actufrance.com  
4. www.fle.fr/ 
5. www.tv5.com 

 

http://www.lemonde.fr/
http://www.fle.fr/
http://www.tv5.com/
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