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1. Анотація до курсу: навчальна дисципліна розрахована на години практичних занять з метою формування у студентів системи навичок та 

вмінь, необхідних для успішного оволодіння видами усного та письмового перекладу.  

2. Мета та цілі курсу: формування у студентів системи навичок та вмінь, необхідних для успішного оволодіння послідовним перекладом, усним 

двостороннім перекладом, перекладом-реферуванням, перекладом «з листа», резюмуванням сприйнятої інформації, письмовим перекладом та 

навичками синхронного перекладу. 

3. Компетентності та програмні результати навчання:  
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки, здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов.    

ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.   

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту 

(залежно від обраної спеціалізації).  

ФК 13. Здатність здійснювати усний та писемний переклад художніх та нехудожніх типів текстів.  

ФК 14. Здатність ефективно реалізовувати навички послідовного та синхронного перекладу. 

ФК 15. Усвідомлення базисних засад сучасних напрямків лінгвістичних та перекладознавчих досліджень.    

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 
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ПРН 12.Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.  

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем 

у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

ПРН 20. Мати навички здійснювати усний (послідовний та синхронний) та письмовий переклад (художній та галузевий). 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

 Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

Кількість годин 

5 кредитів/150 годин  

 76 74 

 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий/ 

вибірковий 

2-й 1-й, 2-й Спеціальність 035 Філологія 
спеціалізація 035.041 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська) 

 

3-й Обов’язковий  

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: лінгафонний кабінет зі спеціалізованим обладнанням  

7.  Політика курсу: відвідування практичних занять (неприпустимість пропусків, запізнень); правила поведінки на заняттях (активна участь, 

виконання необхідного мінімуму навчальної роботи, відключення телефонів); підкріплення відповіді на питання семінарського заняття прикладами 

з наукових доробків вітчизняних і закордонних учених;  

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті студенти та викладачі діють відповідно до: Положення про самостійну 

роботу студентів (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про організацію освітнього процесу 

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx); Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів (посилання); Положення про практику студентів (посилання); Положення про рейтингову систему оцінювання знань (посилання); 

Положення про академічну доброчесність (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx); Положення «Критерії оцінювання знань 

студентів» (посилання); Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) студента (http://www.kspu.edu/About/Faculty/INaturalScience/MFstud.aspx); 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx
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Положення про укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг (посилання); Положення про внутрішнє забезпечення 

якості освіти (посилання)   

 

 

Схема курсу 

Тиждень, дата, години Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчаль

ного 

заняття 

Список 

рекомендов

аних 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максималь

на кількість 

балів 

Модуль 1. Техніки усного та письмового перекладу. 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx   

8 годин (аудиторної роботи) 

 

Тема 1: Усний послідовний по 

фразовий переклад, переклад «з листа», 

двосторонній переклад. 

 (2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1,4,6 

Дод. 13 
Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 2: Письмовий переклад. 

(1 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4 

Дод. 12,13,16 
Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань)  

Тема 3: Реферування та резюмування 

повідомлення з ВМ на ПМ. (2 години 

аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4,6 

Дод. 11, 12,13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 4: Мнемотичні тренування  

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 5: Перекладацький скоропис 

 (1 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
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Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

8 годин (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1: Усний послідовний по 

фразовий переклад, переклад «з листа», 

двосторонній переклад. 

 (2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 1: Перекладацький скоропис 

(3 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 6 

Дод. 13 

Виконання запису текстів 

перекладацьким 

нотуванням 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 2: Письмовий переклад.  
(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань)  
Тема 2: Зняття міжмовної інтерференції 

 (4 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 1 

Дод. 13 
Виконання вправ на 

зняття міжмовної 

інтрференції 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
 Тема 3: Реферування та 

резюмування повідомлення з ВМ на ПМ. 

 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 3: Перекладацький скоропис  

 (3 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 6 

Дод. 13 

Виконання запису текстів 

перекладацьким 

нотуванням 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
Тема 4: Перекладацький скоропис 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
Тема 4: Зняття міжмовної інтерфереції 

 (4 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 1 

Дод. 13 
Виконання вправ на 

зняття міжмовної 

інтрференції 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Модуль 2 Техніки перекладацького нотування. 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

8 годин (аудиторної роботи) 

 

Тема 1: Смисловий аналіз 

(2 години аудиторної роботи) 
практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

- Визначення 

основних 

прийомів 

смислового 

аналізу; 

- Проведення 

смислового 

аналізу , 

застосовуючи 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
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прийом образного 

слова; 

- Лексична 

трансформація 

компресії 

словосполучення; 

  

Тема 2: Скорочення та скорочений 

літерний запис 

 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

 

Оволодіння 

техніками 

скороченого 

літерного запису 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 3: Принцип вертикального 

розташування записів 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Засвоєння принципів 

«вертикалізму» у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 4:  Фіксація групи підмету та групи 

присудку 

 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування вмінь фіксації 

групи підмету та групи 

присудку 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

6 годин (аудиторної роботи) 

14 годин (самостійної роботи) 

Тема 1: Фіксація складносурядних речень 

(2 години аудиторної роботи) 
практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Засвоєння особливостей 

фіксації складносурядних 

речень 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 1: Фіксація складносурядних 

речень  

(3 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 
Засвоєння особливостей 

фіксації складносурядних 

речень 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 2: Функції відособлення у 

перекладацькому нотуванні 

 

 (2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Види, функції та 

особливості фіксації 

відособлень у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 2: Функції відособлення у 

перекладацькому нотуванні 

(4 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 
ос.2, 6 

Дод. 12,20 
Види, функції та 

особливості фіксації 

відособлень у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
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 Тема 3: Функція двокрапки у записах. 

Вказівка мети. 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Функція двокрапки в 

системі перекладацького 

нотування 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 3: Функція двокрапки у записах. 

Вказівка мети. 

(3 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Функція двокрапки в 

системі перекладацького 

нотування 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 4: Вираження причинно-

наслідкових відносин у перекладацькому 

нотуванні  

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування фіксації 

причинно-наслідкових 

відносин 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 4:  Вираження умовних відносин. 

Вираження допустових відносин у 

перекладацькому нотувнні 

(4 годин самостійної роботи) 

 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування фіксації 

умовних та допустових 

відносин 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 

Тиждень, дата, години Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчаль

ного 

заняття 

Список 

рекомендов

аних 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 10) 

Завдання Максималь

на кількість 

балів 

Модуль 3. Техніки усного та письмового перекладу. 

Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx   

11 годин (аудиторної роботи) 

 

Тема 1: Усний послідовний по 

фразовий переклад, переклад «з листа», 

двосторонній переклад. 

 (2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1,4,6 

Дод. 13 
Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 2: Письмовий переклад. 

(2 години аудиторної роботи) 

 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4 

Дод. 12,13,16 
Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань)  

Тема 3: Реферування та резюмування 

повідомлення з ВМ на ПМ. (2 години 

аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4,6 

Дод. 11, 12,13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX


 Тема 4: Мнемотичні тренування  

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 5: Перекладацький скоропис 

 (3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

11 годин (аудиторної роботи) 

23 годин (самостійної роботи) 

Тема 1: Усний послідовний по 

фразовий переклад, переклад «з листа», 

двосторонній переклад. 

 (2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 1: Перекладацький скоропис 

(6 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 6 

Дод. 13 

Виконання запису текстів 

перекладацьким 

нотуванням 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 2: Письмовий переклад.  
(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань)  
Тема 2: Зняття міжмовної інтерференції 

 (6 години самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 1 

Дод. 13 
Виконання вправ на 

зняття міжмовної 

інтрференції 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
 Тема 3: Реферування та 

резюмування повідомлення з ВМ на ПМ. 

 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали  

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 3: Перекладацький скоропис  

 (6 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 6 

Дод. 13 

Виконання запису текстів 

перекладацьким 

нотуванням 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
Тема 4: Перекладацький скоропис 

(2 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

Ос. 1, 4, 6,  

Дод. 11, 12. 13, 

17 

Виконання тренувальних 

вправ, виконання та 

підготовка перекладів 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 
Тема 4: Зняття міжмовної інтерфереції 

 (5 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

Ос. 1 

Дод. 13 
Виконання вправ на 

зняття міжмовної 

інтрференції 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Модуль 4 Техніки перекладацького нотування. 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


Тиждень А 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

11 годин (аудиторної роботи) 

 

Тема 1: Смисловий аналіз 

(2 години аудиторної роботи) 
практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

- Визначення 

основних 

прийомів 

смислового 

аналізу; 

- Проведення 

смислового 

аналізу , 

застосовуючи 

прийом образного 

слова; 

- Лексична 

трансформація 

компресії 

словосполучення; 

  

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 2: Скорочення та скорочений 

літерний запис 

 

(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

 

Оволодіння 

техніками 

скороченого 

літерного запису 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 3: Принцип вертикального 

розташування записів 

(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Засвоєння принципів 

«вертикалізму» у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тема 4:  Фіксація групи підмету та групи 

присудку 

 

(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування вмінь фіксації 

групи підмету та групи 

присудку 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

Тиждень Б 

http://www.kspu.edu/forstudent
/shedule.aspx  

11 годин (аудиторної роботи) 

23 годин (самостійної роботи) 

Тема 1: Фіксація складносурядних речень 

(2 години аудиторної роботи) 
практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Засвоєння особливостей 

фіксації складносурядних 

речень 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 1: Фіксація складносурядних 

речень  

(6 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 
Засвоєння особливостей 

фіксації складносурядних 

речень 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx
http://www.kspu.edu/forstudent/shedule.aspx


 Тема 2: Функції відособлення у 

перекладацькому нотуванні 

 

 (3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Види, функції та 

особливості фіксації 

відособлень у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 2: Функції відособлення у 

перекладацькому нотуванні 

(6 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 
ос.2, 6 

Дод. 12,20 
Види, функції та 

особливості фіксації 

відособлень у 

перекладацькому 

нотуванні 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 3: Функція двокрапки у записах. 

Вказівка мети. 

(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Функція двокрапки в 

системі перекладацького 

нотування 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 3: Функція двокрапки у записах. 

Вказівка мети. 

(6 годин самостійної роботи) 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Функція двокрапки в 

системі перекладацького 

нотування 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 4: Вираження причинно-

наслідкових відносин у перекладацькому 

нотуванні  

(3 години аудиторної роботи) 

практичне 

заняття 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування фіксації 

причинно-наслідкових 

відносин 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 Тема 4:  Вираження умовних відносин. 

Вираження допустових відносин у 

перекладацькому нотувнні 

(5 годин самостійної роботи) 

 

самостійна 

робота 

ос.2, 6 

Дод. 12,20 

Тренування фіксації 

умовних та допустових 

відносин 

4 бали 

(виконання усіх 

видів завдань) 

 

 

9. Система оцінювання та вимоги:  участь у роботі впродовж семестру/залік: 100 

Модуль 1. Техніки усного та письмового перекладу: 50 балів 

Модуль 2. Техніки перекладацького нотування: 50 балів 

Модуль 3. Техніки усного та письмового перекладу: 50 балів 

Модуль 4. Техніки перекладацького нотування: 50 балів 

Критерії  
Вид контролю: поточний. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, перевірка поточних завдань, моніторинг перекладацьких вмінь та навичок, 

перевірка якості роботи перекладача в учбових умовах.  



Під час роботи у руслі першого модуля студент може отримати максимум 50 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Під час роботи у руслі другого модуля студент може отримати максимум 50 балів за умов виконання усіх заявлених вище вимог. 

Загалом – це 100 балів. 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Практика усного та писемного перекладу» здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він 

складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

Критерії оцінки рівня знань на практичних заняттях. На практичних заняттях рівень знань оцінюється: «відмінно» – студент володіє вміннями 

усного та письмового перекладу на високому рівні, вміє аналітично й творчо мислити, виконує поставлені завдання у повному обсязі, був присутній на 

практичних заняттях, має необхідні розроблені матеріали з основних тем курсу; «добре»– коли студент володіє навичками та вміннями з дисципліни, але 

допускає незначні помилки під час виконання завдань, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні рішення, був присутній 

на практичних заняттях, має необхідні розроблені матеріали з основних тем курсу; «задовільно»– коли студент вірно виконує не менше ніж на 60% завдань, 

його відповіді недостатньо обґрунтовані, невичерпні., допускає грубі помилки, які виправляє за підтримки викладача. При цьому враховується наявність 

виконаних завдань та самостійність; «незадовільно з можливістю повторного складання» – коли студент дає правильну відповідь не менше ніж на 35% 

питань, або на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний обсяг виконаних завдань. Підсумкова 

(загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне 

та підсумкове засвоєння практичного матеріалу. 

 

Вид контролю: підсумковий.  

Форма контролю: залік  

Критерії оцінювання відповіді на заліку (Практичне завдання) 

 
А (відмінно) = 100  -  

– 90  бали 

Студент повністю володіє техніками щодо виконання ключових завдань курсу; 

вміє оперувати отриманими навичками та вміннями під час виконання 

професійних завдань; використовує придбані теоретичні знання при аналізі 

різних мовних явищ; вміє робити аналіз цих явищ із застосуванням набутих 

знань та навичок. Не допускає помилок в усній та писемній формах мовлення 

та перекладу. Володіє такими загальнонавчальними вміннями як робота з 

довідковою літературою (реферовані дослідження) та словниками. Вміє 

правильно використовувати наукові знання в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. Повністю виконав усі завдання кожної теми та поточного 

модульного контролю загалом. 

В (добре) = 89 – 82 

бали 

Студент володіє матеріалом повністю, застосовує практичні навички під час 

виконання професійних завдань, вирішує перекладацькі завдання та долає 

перекладацькі труднощі, з’ясовує закономірності реалізації англомовного 

матеріалу в мовленні різних ситуацій спілкування та перекладу, але може 

допустити неточності в виконанні завдань, незначні мовленнєві помилки при 



роботі над перекладом. Виконав завдання кожної теми та модульного контролю 

загалом. 

С  (добре) = 81 – 

74 бали 

Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички в техніках 

перекладання, але не вміє самостійно мислити, аналізувати теоретичний та 

правильно застосовувати практичний матеріал, не демонструє у своїх роботах 

бездоганних перекладацьких навичок та фонових знань. Окремі завдання 

кожної теми та модульного контролю загалом виконав не повністю. 

D (задовільно) = 73 

– 64 балів 

Студент засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно 

здійснювати перекладацькі завдання, окремі завдання кожної теми модульного 

контролю не виконав.  

Е (задовільно) = 

63 – 60 балів 

Студент засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо 

самостійно здійснювати більшість перекладацьких завдань. Виконав лише 

окремі завдання кожної теми та модульного контролю загалом. 

FХ (незадовільно) з 

можливістю 

повторного 

складання = 59 – 

35 балів 

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не засвоїв тем навчальної 

програми, не володіє техніками перекладу, оскільки понятійний аппарат не 

сформований. Не вміє виконати завдання з програмного матеріалу. Переклад 

невиразний, обмежений, бідний, словниковий запас не дає змогу оформити 

думку. Практичні навички на рівні розпізнавання. Не виконав більшості 

завдань кожної теми під час модульного контролю загалом. 

F1 (незадовільно) 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни = 

менше ніж 35 

балів 

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. Не вміє викласти зміст кожної теми навчальної 

дисципліни, не виконав завдання модульного контролю. 
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