
Міністерство освіти і науки України 
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови 
 
 
 
 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Перший проректор 

Холін Ю.В. 

______________________________ 

“_____”____________ 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 

Робоча програма навчальної дисципліни  

Курсова робота 
(назва навчальної дисципліни) 

 
 
 

спеціальність __________________035 Філологія________________________ 
 (шифр, назва спеціальності) 

 
спеціалізація  ___германські мови і літератури (переклад включно)________ 

(шифр, назва спеціалізації) 
 
 
факультет ___________________іноземних мов_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 / 2017 навчальний рік 



2 
 

 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету іноземних мов 
 
 

“29”  серпня 2016 року, протокол № _7_ 
 
 

 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 
Ребрій Олександр Володимирович, д.ф.н., професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу 
англійської мови; Ольховська Алла Сергіївна, к.п.н., доцент, доцент кафедри теорії та практики 
перекладу англійської мови. 
 
 
 
 
 
Програму схвалено на засіданні кафедри теорії та практики перекладу англійської мови. 
 
 
Протокол від “30” червня 2016 року № _13_ 
 

Завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови 
 

_______________________ ____Ребрій О. В.____ 
 (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) 



3 
 

 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Курсова робота” складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів (бакалавр наук з філології) 

 
спеціальності 
035 Філологія 
 
спеціалізації 
германські мови і літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни “Курсова робота” є інтегрування мовної та 

перекладацької підготовки для вирішення конкретного завдання, зміст якого відповідає 
типовим завданням, що можуть виникати у перекладацькій практиці. Крім того, при підготовці 
курсової роботи студенти систематизують, розширюють і закріплюють теоретичні знання та 
практичні навички і уміння, засвоєні під час навчання на протязі періоду, що передував цьому. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Курсова робота” є розвиток вміння 

пошуку різноманітних наукових джерел, їх опрацювання та критичного аналізу; формування 
вміння визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається; розвиток вміння 
висловлювати та обґрунтовувати свої думки; систематизація та закріплення теоретичних знань, 
отриманих при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки за період навчання; 
формування вміння захищати та відстоювати свою позицію; виявлення ступеня підготовленості 
студентів до самостійної роботи в ринкових умовах; формування творчого, дослідницького 
підходу до організації перекладацької діяльності. 

 
 1.3. Кількість кредитів: 
Денна форма навчання: 
6-й семестр: не передбачаються 

 
1.4. Загальна кількість годин: 
Денна форма навчання: 
6-й семестр: не передбачаються 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
3-й 

Семестр 
6-й 

Лекції 
не передбачаються 

Практичні, семінарські заняття 
не передбачаються 

Лабораторні заняття 
не передбачаються 
Самостійна робота 
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- 
Індивідуальні завдання  

не передбачаються 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: вимоги до курсової роботи. 
вміти: здійснити написання курсової роботи. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

6 семестр 
Курсова робота. 
Розділ 1.  
Розділ 2.  
Розділ 3. 

 
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 
6 семестр 

Розділ 1. Курсова робота 
Розділ 1.       
Розділ  2.       
Розділ  3.       
Разом за розділами       

 
4. Теми практичних занять 

 
Не передбачаються програмою 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
Виконання курсової роботи на 3 курсі складається з наступних етапів: 1) визначення 

напрямку та теми дослідження; 2) укладання плану виконання курсової роботи; 3) пошук 
наукової літератури за обраною темою та її обробка; 4) проведення дослідження та написання 
роботи; 5) оформлення курсової роботи. 

Структуру курсової роботи утворюють такі компоненти:  
1) титульна сторінка; 
2) зміст; 
3) вступ; 
4) основна частина; 
5) список використаних джерел;  
6) додатки А та Б. 

Титульна сторінка є уніфікованою для всіх робіт, виконаних на кафедрі. Сюди 
вдруковується назва роботи та прізвища виконавця і наукового консультанта.  
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«Зміст» включає перелік назв розділів та підрозділів із зазначенням номерів сторінок, 
на яких вони починаються. 

«Вступ» включає в себе обов’язкові компоненти: 1) мета роботи; 2) матеріали, 
використані для перекладу. Кожен з названих компонентів розпочинається з нового рідка та 
виділяється курсивом.  

Мета роботи. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для 
досягнення поставленої мети.  

Матеріали, використані для перекладу. Подається перелік матеріалів, використаних 
для перекладу, їх загальна характеристика (обсяг та джерело) та обґрунтування такого вибору. 

Основна частина курсової роботи. У розділах основної частини подають: 
Розділ 1. Аналіз фонових знань, необхідних перекладачу для перекладу конкретного 

тексту або текстів. При перекладі художніх текстів сюди можуть входити аналіз відповідної 
епохи, творчості та стилю автора тощо. При перекладі науково-технічних текстів дається 
загальна характеристика відповідної галузі, перелік базових понять з їх перекладом 
українською або англійською мовою, схеми або малюнки технологічних процесів і т. ін.. 

Розділ 2. Текст перекладу (обсяг – 10 тис. друк. знаків). 
Розділ 3. Перекладацький коментар. Сюди включають аналіз труднощів, що виникали 

при перекладі, та перелік перекладацьких прийомів та трансформацій, які використовувалися у 
цьому процесі. Аналіз супроводжується прикладами та даними стосовно частотності вживання 
тих або інших перекладацьких прийомів та трансформацій. Обсяг вибірки, і, відповідно, 
кількість лексичних одиниць у словнику становить мінімум 75 одиниць на ІІІ курсі. 

Список використаних джерел має включати повний перелік лише тих робіт, на які 
посилаються в тексті. Обов’язковим є посилання на інших авторів в усіх випадках, коли точка 
зору автора не є його особистою. Роботи у списку літератури розміщуються за абеткою, при 
цьому спочатку подаються роботи, назви яких написані кирилицею, а потім – роботи 
латинським шрифтом. Окремо дається перелік джерел, використаних для перекладу. 

Додаток А. Англо-український та українсько-англійський словники (обсяг – мінімум 75 
лексичних одиниць на ІІІ курсі). 

 
Додаток Б. Оригінал тексту, перекладеного у Розділі 2. 
Курсова робота повинна бути написана українською мовою. 
Курсова робота повинна бути надрукованою. Обсяг роботи – 15-20 с. комп’ютерного 

тексту (не враховуючи титульний аркуш, Зміст, Вступ, Список літератури та Додатки) з одного 
боку аркуша на білому папері формату А4 (210 × 297 мм) з використанням текстового 
редактора Word, шрифт розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Кількість рядків на 
одному аркуші – не більше 28. Поля: зліва – 35 мм, справа – 10 мм, вгорі та внизу – 20 мм. 
Нумерація сторінок – угорі, посередині кожної сторінки. Першою сторінкою вважається 
титульний аркуш, далі аркуші нумеруються по порядку.  

Список використаної літератури оформляється у відповідності до вимог для дисертацій. 
Посилання у тексті на відповідне джерело у списку літератури слід зазначити 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад [2, c. 12; 17, с. 103], тобто друге джерело, стор. 12 та сімнадцяте джерело, стор. 103.  

Заголовки структурних частин повинні мати назви і чітко відділятися від тексту 
відповідних розділів чи параграфів. Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, 
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“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують 
великими літерами симетрично до тексту. Підзаголовки друкують малими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо 
заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою 

Між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом слід зробити пробіл в 
один рядок. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 
Кожна таблиця, графік, малюнок тощо повинні бути пронумеровані і підписані 

(наприклад: Таблиця 3.1. Результати перекладацького аналізу тексту). Номер ілюстрації 
складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, 
наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Кожна графа у таблицях повинна мати 
свою назву, з якої було б чітко зрозуміло, що означають цифри у таблиці. У таблицях та тексті 
роботи допускаються лише найбільш вживані скорочення, що зафіксовані в словниках. Усі 
умовні позначення повинні бути пояснені. 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Програмою не передбачаються. 

 
7. Методи контролю 

 
1. Рецензування.  
2. Відгук.  
3. Захист. 

 
8. Схема нарахування балів 

 
 Бали  Сума балів 

Курсова робота  
(3 курс) 

15  
(оформлення роботи)  

85 
(зміст роботи) 100 

 
А. Критерії оцінювання оформлення курсової роботи  

(максимальна кількість балів – 15) 
 Макс. бал 
1. Обсяг  роботи (текстова частина – від       
до      стор.) 

5 

2. Наявність титульної сторінки, змісту, 
вступу, розділів, висновків 

5 

3. Бібліографія (не менш за     позицій, з яких 
1/3 – іноземними мовами) 

5 

Загальний бал 15 
 

Б. Критерії оцінювання змісту курсової роботи  
(максимальна кількість балів – 85) 

№  Макс. 
бал 

Отрим. 
бал 

1. Актуальність теми дослідження (об’єкт, предмет, підхід) 10  
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*у разі несвоєчасного подання роботи знімається 10 балів (-10б.) 
 

Загальна оцінка встановлюється шляхом додавання значень А і Б. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
 

90 – 100 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 
 
 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
Положення про дипломну роботу магістра на кафедрі теорії та практики перекладу англійської 
мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
 

Допоміжна література 
Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. −  К.: Освіта, 1996. – Т.1. –752 с. – Т.2. – 712 с. 
 

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

 
1. www.europa.eu.int/comm./education/recognition/ 
 

2. Практична значущість та наукова новизна (новий матеріал, нова 
методика його обробки, нова класифікація) 

10  

3. Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів  
(несуперечливість теоретичних підвалин, доцільність методів, 
достатній обсяг емпіричного матеріалу) 

10  

4. Загальний зміст роботи (повнота огляду стану розробки проблеми; 
наявність усіх необхідних визначень; логічність та послідовність 
викладення матеріалу; ґрунтовність аналізу емпіричного матеріалу, 
аргументованість висновків та їх відповідність завданням роботи) 

25  

5. Узгодженість мети, завдань роботи та висновків 10  
6. Самостійність та ініціативність 10  
7. Мова, стиль та поліграфічне оформлення   10  
 Загальний бал 85*  
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