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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Практика перекладу англійської мови” складена 
відповідно до:

3 курс
освітня програма Мова і література, переклад (німецька); Мова і література, переклад 

(французька); Переклад (іспанська); Переклад (китайська); Переклад (арабська) 
спеціальність 035 Філологія
спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно); Романські мови та 

літератури (переклад включно); Східні мови та літератури (переклад включно);
4 курс
освітня програма на даному курсі немає 
спеціальність 035 Філологія
спеціалізація Мова і література (іспанська, китайська, німецька, французька); Переклад 

іспанська, китайська, німецька, французька 
Перший (бакалаврський) рівень

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Практика перекладу англійської мови” є 

сформувати фонові знання щодо найголовніших понять суспільно-політичної та економічної 
галузей та розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового 
перекладу у цій галузі; забезпечити засвоєння студентами суспільно-політичної та економічної 
термінології, її значень і сфер вживання; продовжити знайомство студентів з типовими 
проблемами, що виникають під час 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 літератури; показати 
важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією 
у суспільно-політичній та економічний галузях.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практика перекладу англійської мови” 
є ознайомити студентів із загальними поняттями щодо системи найголовніших понять 
суспільно-політичної та економічної галузей і розширити їхні фонові знання; забезпечити 
засвоєння студентами відповідної термінології; розвинути фахові навички та уміння майбутніх 
перекладачів; сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки 
до професії перекладача та його відповідальності за якість власної праці.

1.3. Кількість кредитів:
Денна форма навчання:
5- й семестр: 3
6- й семестр: 3
7- й семестр: 3
8- й семестр: 3

1.4. Загальна кількість годин:
Денна форма навчання:
5- й семестр: 90
6- й семестр: 90
7- й семестр: 90
8- й семестр: 90
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна
_____ Денна форма навчання_____
________ Рік підготовки_________
____________3-й/4-й____________
___________ Семестр___________
________ 5-й/6-й/7-й/8-й________
____________ Лекції____________
_______не передбачаються_______

Практичні, семінарські заняття 
32 год./ 32 год./ 24 год./ 56 год.

______ Лабораторні заняття______
_______не передбачаються_______
_______Самостійна робота_______

58 год./ 58 год./66 год./ 34 год.
_____Індивідуальні завдання_____
_______не передбачаються_______

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: найголовніші поняття суспільно-політичної та економічної галузей; суспільно- 

політичну та економічну 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 у суспільно-політичній 
та економічній галузях; усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення 
адекватного міжнародного обміну інформацією у суспільно-політичній та економічній 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 економічної 
галузей, в усній (послідовний переклад та переклад з аркуша) та письмовій формах.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

5 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Політичний переклад:
перші кроки.

Тема 1. Візити 
Тема 2. Переговори 
Тема 3. Співпраця 
Тема 4. Конгреси

6 семестр
Розділ 1. Перекладацький скоропис.

Тема 1. Смисловий аналіз.
Тема 2. Зазначення мети, причинно-наслідкові відношення.
Тема 3. Зіставлення, питальні речення, окличні речення, заперечні речення.
Тема 4. Складносурядні речення. Повторення.
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7 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Міжнародні організації. 

Тема 1. Організація Об’єднаних Націй 
Тема 2. Європейський союз. Частина 1.
Тема 3. Європейський союз. Частина 2.

8 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Система державного 

управління США.
Тема 1. Конституція США 
Тема 2. Повноваження президента 
Тема 3. Функції міністерств

Розділ 2. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США.
Тема 1. Структура економіки
Тема 2. Умови економічного зростання
Тема 3. Інфляція та конкуренція

3. Структура навчальної дисципліни
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
5 семестр

Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Політичний переклад:
перші кроки

Тема 1. 22 8 14
Тема 2. 22 8 14
Тема 3. 22 8 14
Тема 4. 24 8 16
Разом за розділом 1 90 32 58

6 семестр
Розділ 1. Перекладацький ско ропис

Тема 1. 22 8 14
Тема 2. 22 8 14
Тема 3. 22 8 14
Тема 4. 24 8 16
Разом за розділом 1 90 32 58
Усього годин за 
навчальний рік

180 64 116

7 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літе затури. Міжнародні організації

Тема 1. 30 8 22
Тема 2. 30 8 22
Тема 3. 30 8 22
Разом за розділом 1 90 24 66
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8 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Система державного

управління США
Тема 1. 12 8 4
Тема 2. 16 10 6
Тема 3. 16 10 6
Разом за розділом 1. 44 28 16

Розділ 2. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США
Тема 1. 14 8 6
Тема 2. 16 10 6
Тема 3. 16 10 6
Разом за розділом 2. 46 28 18
Разом за 8-й семестр 90 56 34
Усього годин за 
навчальний рік

180 80 100

4. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

5 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Політичний переклад:

перші кроки
1.1. Візити 6
1.2. Поточна контрольна робота 2
2.1. Переговори 6
2.2. Поточна контрольна робота 2
3.1. Співпраця -1 8
4.1. Конгреси 6
4.2. Підсумкова контрольна робота 2

Усього за 5 семестр 32
6 семестр

Розділ 1. Перекладацький скоропис
1.1. Смисловий аналіз 2
1.2. Скорочення і скорочений літерний запис 2
1.3. Принцип вертикального розташування записів. Група підмета, група 

присудка
2

1.4. Поточна контрольна робота 2
2.1. Символи, відособлення, функція двокрапки у записах 2
2.2. Зазначення мети, причинно-наслідкові відношення 2
2.3. Символи якості. 2
2.4. Відношення допустовості, умовні відношення 2
3.1. Символи узагальнення 2
3.2. Зіставлення, питальні речення, окличні речення, заперечні речення 2
3.3. Наочні символи 2
3.4. Поточна контрольна робота за темами 2
4.1. Негативні речення 2
4.2. Лінії виноски 2
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4.3. Буквені, асоціативні і похідні символи. Складносурядні речення. 2
4.4. Повторення вивченого матеріалу 2

Усього за 6 семестр 32
Усього за навчальний рік 64

7 семестр
Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Міжнародні організації

1. Організація Об’єднаних Націй 6
2. Поточна контрольна робота 2
3. Європейський союз. Частина 1. 6
4. Поточна контрольна робота 2
5. Європейський союз. Частина 2. 6
6. Підсумкова контрольна робота 2

Усього за 7 семестр 24
8 семестр

Розділ 1. Переклад англомовної суспільно-політичної літератури. Система державного
управління США

1. Конституція США 6
2. Поточна контрольна робота 2
3. Повноваження президента 8
4. Поточна контрольна робота 2
5. Функції міністерств 8
6. Поточна контрольна робота 2

Розділ 2. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США
1. Структура економіки 6
2. Поточна контрольна робота 2
3. Умови економічного зростання 8
4. Поточна контрольна робота 2
5. Інфляція та конкуренція 8
6. Поточна контрольна робота 2

Усього за семестр 56
Усього за навчальний рік 80

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п Назва теми

Кількість
годин

Форма
контролю

5 семестр
Розділ 1 Підготовка до практичних занять: робота зі 

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

58 Винесено на 
підсумковий 

контроль

Усього за 5 семестр 58
6 семестр

Розділ 1 Підготовка до практичних занять: робота зі 
словниками, включаючи електронні; робота з 
аудіо носіями, з текстами вправ та ключами до 
них.

58 Винесено на 
підсумковий 

контроль

Усього за 6 семестр 58
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7 семестр
Розділ 1 Підготовка до практичних занять: робота зі 

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

66 Винесено на 
підсумковий 

контроль

Усього за 7 семестр 66
8 семестр

Розділи 1 -  
2

Підготовка до практичних занять: робота зі 
словниками, включаючи електронні; робота з 
аудіо носіями, з текстами вправ та ключами до 
них.

34 Винесено на 
підсумковий 

контроль

Усього за 8 семестр 34

Програмою не передбачаються.

6. Індивідуальні завдання

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

Бали за роботу в семестрі Бали за підсумкову роботу Сума балів
60 40 100

Форми контролю навчальних здобутків студентів та критерії оцінювання:
5- й семестр розділ 1: письмовий переклад, усний переклад;
6- й семестр розділ 1: диктант-переклад, завдання на запис символами та переклад та завдання 
на вертикальний запис та переклад тексту.
7- й семестр розділ 1 та 8-й семестр розділи 1-2: письмовий переклад, усний переклад.

Параметри контролю письмового та усного перекладу
Типи помилок

III тип -  помилки, що несуттєво змінюють зміст тексту оригіналу (у тому числі паузи та 
повтори в усному перекладі) -  0,1 штрафного балу
II тип -  помилки, що можуть суттєво змінювати зміст тексту оригіналу -  0,5 штрафного балу 
I тип -  помилки, що суттєво змінюють зміст тексту оригіналу -  1 штрафний бал 
Максимально можлива оцінка за кожен з перекладів -  5 балів за національною системою 
Критерії оцінювання -  див. таблицю далі

Критерії оцінювання перекладу (письмового та усного)
0 -  1,5 штрафних бали “відмінно”

1,6 -  3,0 штрафних бали “добре”
3,1 -  7,5 штрафних бали “задовільно”

більше 7,6 штрафних балів “незадовільно”
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Критерії оцінювання перекладацького скоропису -  6-й семестр, розділ 1.

1. Диктант -  переклад. Для завдання використовуються активні лексичні одиниці із вправ, що 
входять до другої частини посібника. Кількість одиниць -  10. Кожна повторюється один раз.

Критерії оцінювання
100 -  90 % “відмінно”
80 -  89 % “добре”
70 -  79 % “задовільно”
0 -  69 % “незадовільно”

2. Записати символами та перекласти. Для завдання використовуються вислови, які можна 
записати за допомогою декількох символів та / або скорочень. Кількість висловів -  10. 
Викладач повторює кожний 1 раз. Студенти записують у стовпчик за допомогою символів та / 
або скорочень. Потім наводиться додатковий час для перекладу (5 хвилин, тобто 30 секунд на 
кожний вислів).

Критерії оцінювання
100 -  90 % “відмінно”
80 -  89 % “добре”
70 -  79 % “задовільно”
0 -  69 % “незадовільно”

3. Вертикальний запис та переклад тексту. Текст обсягом 600 друкованих знаків викладач 
читає два рази. Студенти записують вертикально. Потім надається додатковий час для 
перекладу (1 хвилина на кожне речення). Вертикальний запис та переклад оцінюються окремо. 
Критерії оцінювання вертикального запису. Повне застосування принципів вертикального 
розташування записів, вживання символів та скорочень (90 -  100 %), відсутність у записах 
семантично другорядних членів речення, наявність усіх необхідних семантичних, лексичних та 
синтаксичних трансформацій -  “відмінно”. Застосування принципів вертикального 
розташування записів, вживання символів та скорочень (до 80 %), незначна кількість 
семантично другорядних членів речення, неповні семантичні, лексичні та синтаксичні 
трансформації -  “добре ”. Загальне дотримання принципів вертикального розташування записів, 
неповне вживання символів та скорочень (до 60 %), помірна кількість семантично другорядних 
членів речення та недостатні семантичні, лексичні та синтаксичні трансформації -  
“задовільно”. Порушення принципів вертикального розташування записів, обмежене вживання 
символів та скорочень (менше 60 %), значна кількість семантично другорядних членів речення, 
майже повня відсутність будь-яких трансформацій -  “незадовільно”.

Критерії оцінювання перекладу
перекручування змісту -  1 штрафний бал; інші помилки - 0,1 штрафного балу

0 -  0,6 штрафних бали “відмінно”
0,7 -  1,2 штрафних бали “добре”
1,3 -  2 штрафних бали “задовільно”

більше 2 штрафних балів “незадовільно”
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали 

оцінювання
для дворівневої 

шкали оцінювання
90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано
5 семестр -  дворівнева шкала оцінювання
6 семестр -  чотирирівнева шкала оцінювання
7 семестр -  дворівнева шкала оцінювання
8 семестр -  чотирирівнева шкала оцінювання

9. Рекомендоване методичне забезпечення 
Базова література

1. Черноватий Л.М., Котляров Д.М. Політичний переклад: перші кроки. Посібник для студентів 
вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та фах “Переклад”). -  Харків: ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, 2005. -  102 с.
2. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис: Посібник для навчання усного послідовного 
перекладу з англійської мови / Під ред. д.п.н. Л.М. Черноватого та д.ф.н. В.І. Карабана. -  
Вінниця: Поділля-2000, 2002. -  112 с.
3. Ребрій О.В. Міжнародні організації. Посібник для студентів вищих закладів освіти 
(філологічні спеціальності та фах “Переклад”). -  Вінниця: Поділля-2000, 2005. -  332 с.
4. 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.
5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Переклад англомовної 
економічної літератури. Економіка США. Посібник для студентів вищих закладів освіти 
(філологічні спеціальності та фах “Переклад”). -  Вінниця: Нова книга, 2005. -  496 с.

Допоміжна література
1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. -  К.: Освіта, 1996. -  Т.1. -752 с. -  Т.2. -  712 с.
2. Болонський процес 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.
3. Вища освіта України і Болонський процес// Навчальна програма. -  Київ -  Тернопіль: Вид-но 
ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2004. -  18 с.
4. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в 
Європейський простір вищої освіти. -  К.: ІВЦ Політехніка, 2003. -  200 с.
5. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у 
контексті Болонської декларації”. -  Львів, 21-23 листопада 2003. -  Львів: Львівська політехніка. 
-  111 с.
6. 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. -  147 с.

Інформаційні ресурси
1. www.accreditation-council.de/
2. www.europa.eu.int/comm./education/recognition/

http://www.accreditation-council.de/
http://www.europa.eu.int/comm./education/recognition/

