


 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Теорія і практика перекладу”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні 

науки» 
 (шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 4 

Спеціальність 

035 «Філологія» 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціалізація 035.05 

«Романські мови та 

літератури (переклад 

включно)»  

 

 3-ій  

Курсова робота: −  Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

 6-ий  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних  

2 сем.: 2  

самостійної роботи 

студента 4 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень:  

«бакалавр» 

 

  20 год. 

Практичні, семінарські 

 12 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 58 год. 

 

Вид контролю:  

Модульні контрольні роботи, іспит  

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  Мета: Курс ―Теорія та практика перекладу‖ спрямований на ознайомлення студентів 

іспанської філології 3 курсу з теоретичними засадами перекладознавства; на здобуття 

студентами практичних навиків перекладу з іспанської / на іспанську мову письмових текстів 

та документів різного тематичного спрямування; вивчення семантичних та синтаксичних 

особливостей мови оригіналу та мови перекладу; збагачення лексичного запасу студентів 

елементами специфічної лексики та термінології різноманітних галузей, а також набуття 

навиків використання цієї лексики.  

Завдання:  

1. Викласти основні терміни та поняття дисципліни Перекладознавство, ознайомити 

студентів із видами перекладу. 

2. Ознайомити студентів із проблемами і шляхами перекладу важких для перекладу 

лексичних одиниць: інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологічних 

одиниць, мовної гри, граматичних конструкцій. 



3. Пояснити студентам особливості текстів різних функціональних стилів та їхнього 

перекладу.  

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій 

вміти: на основі засвоєної специфічної лексики, прийомів та шляхів перекладати 

тексти/документи з вивченої тематики: юридичні, наукові тексти, публіцистичні статті, 

фрагменти художньої літератури. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Основні теоретичні засади перекладознавства. 

Тема 1. Предмет вивчення теорії перекладу. 

Тема 2. Моделі та етапи процесу перекладу. Класифікація текстів. 

Змістовий модуль 2. Лексичні проблеми перекладу 

Тема 3. Переклад власних назв. 

Тема 4. Переклад слів-реалій. 

Змістовий модуль 3. Граматико-синтаксичний аспект перекладу. 

Тема 5. Переклад різних частин мови. 

Тема 6 . Переклад дієслівних конструкцій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основні теоретичні засади перекладознавства. 

Тема 1. 

Предмет вивчення 

теорії перекладу.  

16 4 2 0 0 10       

Тема 2.  

Моделі та етапи 

процесу перекладу. 

Класифікація текстів. 

16 4 2 0 0 10       

Разом – зм. модуль1 32 8 4 0 0 20       

Змістовий модуль 2. Лексичні проблеми перекладу 

Тема 3. Переклад 

слів-реалій.  

13 2 2 0 0 9       

Тема 4. Переклад 

власних назв. 

13 2 2 0 0 9       

Разом – зм. модуль 2 26 4 4 0 0 18       

Змістовий модуль 3. Граматико-синтаксичний аспект перекладу 

Тема 5. Переклад 

різних частин мови. 

16 4 2 0 0 10       

Тема 6. Переклад 

дієслівних 

конструкцій.  

16 4 2 0 0 10       

Разом – зм. модуль 3 32 8 4 0 0 20       

Усього годин 
90 20 12   58       

 

                                                                                                          



6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Переклад оголошення в громадському транспорті. Вправи на 

фонові знання (Фокін С.Б. с.9, Впр.3, 5; с.20 Впр 9). 

2 

2 Переклад конференції. (Фокін С.Б. с.96, Впр.3). Переклад власних 

назв. (Фокін С.Б. с.18, Впр.5; с.68 Впр.7; с. 84, Впр. 9). 

2 

3 Переклад публіцистичного тексту. 2 

4 Переклад наукового тексту (Алесіна Н.М., с.150). 2 

5 Переклад тексту офіційно-ділового стилю. 2 

6 Переклад віршованих рядків. 2 

 Всього 12 
 

                                                                                                              

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделі перекладу. Етапи перекладу. 5 

2 Рівень компетентності перекладача (за «Практичним курсом 

перекладу» с.2-8 Іовенко В.О.) 

5 

3 Труднощі перекладу на етапі інтерпретації тексту перекладачем 

(АрутюноваН.Д., передмова с.5-6) 

5 

4 Значення порівняльної типології для практики перекладу 

(Корбозерова Н.М., с.3-10). 

5 

5 Порівняння лексичних систем (Корбозерова Н.М., с.33-48).  5 

6 Переклад дієслівних конструкцій. Порівняння дієслова в 

українській та іспанській мовах (Корбозерова Н.М., с.88-112).  

5 

7 Морфолого-синтаксичний аспект перекладу. Порівняння 

синтаксису (Корбозерова Н.М., с.131-157). 

28 

 Всього 58 

10. Методи контролю 
 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в національній 

4-бальній системі («5», «4», «3», «2»). Критерії такого оцінювання подані в таблиці далі (1 - 

№ п/п, 2 - види навчальної діяльності; 3 – оцінка, 4-критерії оцінки) 

 

1 Аудиторна робота 5 Добре володіння основними термінами та поняттями 

Перекладознавства, знання видів перекладу; твердо 

закріплені досвідом уміння перекладати інтернаціоналізми, 

реалії, власні назви, фразеологічні одиниці, мовну гру, 

граматичні конструкції. 

Грамотний переклад письмових текстів із вивченої 

тематики, з правильним вживанням термінології, 

граматичних конструкцій. У роботі немає пропусків. 

Допускається 1-2 випадки синонімічної неточності та 

неправильного вживання артикля. 90-100 % виконаних 

робіт.    

4 Володіння основними термінами та поняттями 

Перекладознавства, знання видів перекладу; уміння 

перекладати інтернаціоналізми, реалії, власні назви, 

фразеологічні одиниці, мовну гру, граматичні конструкції. 



Переклад письмових текстів з вивченої тематики, з 

неповним вживанням термінології і граматичних 

конструкцій. У роботі немає пропусків. Синонімічна 

неточність і неправильне вживання артикля. Правильне 

вживання займенників, узгоджень, часових форм. 75-89 % 

виконаних робіт. 

3 Переклад письмових текстів з вивченої тематики, з 

неповним вживанням термінології і граматичних 

конструкцій. У роботі є пропуски. Перекручення змісту і 

неправильне вживання артикля. Частково неправильне 

вживання займенників, узгоджень, часових форм. 50-74 % 

виконаних робіт.    

2 Переклад письмових текстів з вивченої тематики, без 

вживання вивченої термінології і з неправильним 

уживанням граматичних конструкцій. У роботі є багато 

пропусків. Перекручення змісту і неправильне вживання 

артикля. Неправильне вживання займенників, узгоджень, 

часових форм. Менше 50 % виконаних робіт.    

2 Самостійна робота 

студента 

5 90-100 % виконаних робіт 

4 75-89 % виконаних робіт 

3 50-74 % виконаних робіт 

2 Менше 50 % виконаних робіт 

3 Модульна 

контрольна робота 

5 90-100 % виконаних робіт 

4 75-89 % виконаних робіт 

3 50-74 % виконаних робіт 

2 Менше 50 % виконаних робіт 

 

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль1 Змістовий модуль2   Змістовий модуль3 

50 100 Т1 T2 Т3 Т4 T5 T6 T7 Т8 

8 6 6 8 6 6 5 5 

Т1, Т2 ... Т4– теми змістових модулів 

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 

50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 

різними системами. 

 

 

 



Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно 

(можливе 

повторне 

складання за 

талоном N2) 

Незадовільно 

Не 

зараховано 

 

0 F 

Незадовільно 

(обов’язкове 

повторне 

вивчення курсу, 

якщо отримано 

оцінку 

«Незадовільно» 

за талоном «К») 

Незадовільно 

Не 

зараховано 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

 

1. Алесіна Н.М., Виноградов В.С. Теорія і практика перекладу: Іспанська мова: Навч. 

посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 207 с. 

2. Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский: учебное пособие / 

Н.Д. Арутюнова. — М. : КНОРУС, 2014. — 120 с. 

3. Верба Г.Г., Гетьман З.О. Підручник з перекладознавства. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 

304 с. 

4. Иовенко В. А. Практический курс перевода. Испанский язык. − Издательство: ЧеРо, 2001. 

5. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник. – ЧеРо: 2005, 132.  

6. Корбозерова Н.М., Серебрянська А.О. Порівняльна типологія іспанської і української 

мов: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 176 с. 

7. Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навчальний посібник. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр ―Київський університет‖, 2013, – 119 с. 



Допоміжна 

 

8. Испанско-русский фразеологический словарь / Под редакцией Э.И.Левинтовой. – М.:  

Русский язык, 1985. – 1075 с. 

9. Морено Маньюэко Р. Русско-испанский разговорник. − Издательство: Русский язык 

(2000) 

10. Joan Corominas : Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. – M. : Gráfica Cóndor, 

1994. – 627 p. 

11. Fernando Corripio : Gran Diccionario de sinónimos, voces afines e incorecciones. – Barcelona : 

Ediciones BCA, 1995. – 1128 p. 

12. Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: 

Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p. 

13. Diccionario RAE de la lengua española. Vigésima Primera Edición. – М. : Editorial Espasa 

Calpe, 1995. 

14. Інформаційні ресурси 

 
1. www.multitran.ru 

2. www.multilex.ru 

3. www.wordreference.com 

4. www.diccionarios.com 

5. http://clave.librosvivos.net/ 

6. http://www.elmundo.es/diccionarios/ 


