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1. Мета вивчення дисципліни формування у студентів необхідної для 

професійної діяльності перекладацької компетенції, а саме: вироблення у 

студентів практичних навичок перекладу, оволодіння основними прийомами 

прагматичної адаптації тексту при перекладі з англійської мови на українську, 

та з української мови на англійську, оволодіння навичками послідовного, 

синхронного, усного абзацно-фразового перекладу та перекладу з аркуша. 

 

2. Завдання дисципліни  

 виробити навички аналізу тексту крізь призму усного перекладу; 

 навчити студентів техніці усного перекладу з аркуша; 

 вивчити різновиди перекладу, такі як «синхронний переклад», «послідовний 

переклад», «переклад з аркуша», «переклад на мову жестів» тощо; 

 надати теоретичні знання стосовно дефініцій «компресія тексту», 

«модальність», «темпоральність» в усному перекладі; 

 ознайомити з основними граматичними та лексико-граматичними 

проблемами перекладу, пов’язаними з відмінністю будови англійської та 

української мов; 

 розшири словниковий запас, необхідного для здійснення комунікації 

загальнокультурного, суспільно-політичного, економічного, соціального та 

науково-популярного характеру; 

 ознайомити з основними лексичними особливостями, стійкими виразами та 

ідіомами тощо;  

 розвивати навички організації і прийомів перекладацького запису: лексичні, 

граматичні і структурно-композиційні прийоми; 

 навчити студентів основам й технікам універсального перекладацького 

скоропису; 

 виробити навички підготовки до усного перекладу: лінгвістична та 

психологічна підготовка; 

 навчити основам публічного виступу; 



 розглянути стилістичні аспекти перекладу; 

 реалізувати загальнокультурне й естетичне виховання. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

 

знання і розуміння:  

 лексичних особливостей перекладу (терміни, архаїзми, неологізми, 

запозичення, слова іншомовного походження, абревіатури, скорочення, 

композити, сленг, фразеологічні одиниці, реалії, антропоніми, топоніми, 

пароніми, лексична синонімія, омонімія, полісемія та багатозначність);   

 граматичних особливості перекладу (наказовий спосіб дієслова, пасивний 

стан, складний номінативний присудок, складний дієслівний присудок, 

інфінітив, дієприкметник І, дієприкметник ІІ, 4 інфінітивні конструкції, 

обставини, означення, додатки);  

 стилістичних проблем перекладу.  

 

застосування знань і розумінь:  

 здійснювати усний переклад з голосу або аудіо- чи відеозапису; 
 усно здійснювати переклад україномовного або іншомовного текстів; 

перекладати з аркуша;  
 реферувати іншомовні тексти.  

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Усний переклад та його різновиди. Роль дикції та вимови та її 

тренування в усному перекладі. 

Тема 2. Пам'ять та її роль в перекладацькій діяльності. 

Тема 3. Когнітивні та психологічні аспекти перекладу: тренування уваги 

та розвиток навичок роботи у стресових ситуаціях. 

Тема 4. Мовні й мовленнєві труднощі усного перекладу. Етапи усного 

перекладу. 

Тема 5. Синтаксичні проблеми під час усного перекладу галузевих 

текстів з української мови на англійську. 

 

5. Викладацький склад: Герасименко О.Ю. 

 

 


