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Описнавчальноїдисципліни 

 
Метавивченнянавчаль
ноїдисципліни 

Ознайомлення студентів з основними положеннями лінгвістичної теорії перекладу, 

формування умінь і навичок, пов’язаних із різними видами письмового перекладу з 

англійської мови на українську та навпаки, формування перекладацької компетенції, 

набуття навичок адекватного перекладу текстів, розвиток умінь практичного 

застосування перекладацьких прийомів двостороннього перекладу. 

Тривалість 
5кредитиЄКТС/150годин(практичнізаняття60 год.,самостійнаробота90 год.) 

Формитаметоди 
навчання 

Практичнізаняттяваудиторії,самостійнароботапозарозкладом. 

 

Система поточного 
тапідсумковогоконтрол
ю 

Поточнийконтроль:відвідуваннязанять;захистдомашньогозавдання;обговоренняматеріал

у занять; виконання навчальних завдань; виконання індивідуальних і 

домашніхзавдань;поточна модульна робота 
Підсумковий контроль:залік (ПМК) 

 

Базовізнання 
Наявність широких знань зі вступу до перекладознавства, практичного курсу іноземної 

мови і перекладу, перекладу ділового мовлення 

Мовавикладання Українська, англійська 

 
Переліккомпетентностей,якізабезпечуєдананавчальнадисципліна,програмнірезультати 

навчання 

Програмнірезультатинавчання 
Компетентності,якимиповинено

володітиздобувач 

Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й 
наукового спілкування; презентувати результати 

своїх досліджень. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність працювати в команді та автономно.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.im.puet.edu.ua/


Програмнірезультатинавчання 
Компетентності,якимиповинен 

оволодітиздобувач 

Застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та 
забезпечення якості наукового дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії 

у професійному колективі та з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

Характеризувати теоретичні засади (концепції, 

категорії, принципи, основні поняття тощо) та 

прикладні аспекти обраної філологічної 

спеціалізації.  

Збирати й систематизувати мовні, фольклорні 

факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних 
стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

Здійснювати науковий аналіз мовного й 

літературного матеріалу, інтерпретувати та 

структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принципів, формулювати 

узагальнення на основі самостійно опрацьованих 

даних. 

Використовувати спеціалізовані концептуальні 

знання з обраної філологічної галузі для 

розв’язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної / недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 
Використовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення, інформаційні та довідкові ресурси з 
метою оптимізації якості виконання 

перекладацької діяльності. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування 
мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних принципів. 

Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в 

обраній галузі філологічних досліджень. 

Здатність користуватися спеціалізованим програмним 

забезпеченням, інформаційними та довідковими ресурсами з 

метою оптимізації якості виконання перекладацької діяльності. 

Володіння тематичними й експертними знаннями з інших 

галузей. 
 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 
розрізі тем 

МОДУЛЬ 1 

Тема1.1.Фонетичні 

труднощі двостороннього 

перекладу 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Контрольні вправи 1 

Віршований переклад 

Тема1.2.Лексичні труднощі 

двостороннього перекладу 
 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Контрольні вправи 2. 

Аналіз перекладів 

Тема1.3.Морфологічні 

труднощі двостороннього 

перекладу 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Контрольні вправи 3. 

Аналіз перекладів 

Тема1.4.Синтаксичні 

труднощі двостороннього 

перекладу 

 

Відвідуваннязанять;захистдомашньогозавданн

я;обговоренняматеріалузанять; 

виконаннянавчальнихзавдань;завданнясамості

йноїроботи 

Контрольні вправи 4. 

Аналіз перекладів 

Тема 1.5. Функціонально-

стильові труднощі 

двостороннього перекладу 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Контрольні вправи 5. 

Аналіз перекладів 

Тексти для самостійного аналізу 



Тема1.6.Текстиякоб’єктпере

кладу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Контрольні вправи 6. 

Аналіз перекладів 

Тексти для самостійного опрацювання 

(перекладу) 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1. Особливості 

перекладу текстів у галузі 

економіки та бізнесу 

 

Відвідуваннязанять;захистдомашньогозавданн

я;обговоренняматеріалузанять;виконаннянавча

льнихзавдань;завдання 

самостійноїроботи 

Переклад комерційної документації, 

контрактів та угод. 

Тексти для перекладу 

Тема 2.2. Особливості 

перекладу фінансово-

комерційної та юридичної 

документації 

Відвідуваннязанять;захистдомашньогозавданн

я;обговоренняматеріалузанять;виконаннянавча

льнихзавдань;завдання 

самостійноїроботи 

Переклад фінансово-комерційної та юридичної 

документації. 

Тексти для перекладу 

Тема 2.3. Особливості 

двостороннього перекладу 

сучасних рекламних текстів 

Відвідуваннязанять;захистдомашньогозавданн

я;обговоренняматеріалузанять;виконаннянавча

льнихзавдань;завдання 

самостійноїроботи 

Перекладацькі трансформації сучасних 

рекламних текстів. 

Самостійна робота 

Тема 2.4.Особливості 

двостороннього перекладу 

ділового листування 

Відвідуваннязанять;захистдомашньогозавданн

я;обговоренняматеріалузанять;виконаннянавча

льнихзавдань;завдання 

самостійноїроботи 

Складання листів. 

 (тестові завдання) 
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Програмнезабезпеченнянавчальноїдисципліни 

• ПакетпрограмнихпродуктівMicrosoftOffice. 

• Дистанційний курс «Практикум з письмового перекладу (англійська мова)», який розміщено в програмній оболонці 

Moodleна платформі Центру дистанційного навчанняПУЕТ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita,  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 
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Тема1.1.Фонетичні труднощі двостороннього перекладу 1 2 2 2 2 1 10 

Тема1.2.Лексичні труднощі двостороннього перекладу 1 2 2 2 2 1 10 

Тема1.3.Морфологічні труднощі двостороннього перекладу 1 2 2 2 2 1 10 

Тема1.4.Синтаксичні труднощі двостороннього перекладу 1 2 2 2 2 1 10 

Тема 1.5. Функціонально-стильові труднощі двостороннього 

перекладу 

1 2 2 2 2 1 10 

Тема1.6.Текстиякоб’єктперекладу 1 2 2 2 2 1 10 

Тема 2.1. Особливості перекладу текстів у галузі економіки та 

бізнесу 

1 2 2 2 2 1 10 

Тема 2.2. Особливості перекладу фінансово-комерційної та 

юридичної документації 

1 2 2 2 2 1 10 

Тема 2.3. Особливості о двостороннього перекладу сучасних 

рекламних текстів 

1 2 2 2 2 1 10 

Тема 2.4.Особливості двостороннього перекладу ділового 

листування 

1 2 2 2 2 1 10 

Разом  100 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf


 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 
дисципліни 

Сума балів за всі види 
Навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дужедобре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільнодостатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


