
 

 

Силабуси  програм вибіркових дисциплін 

Бакалавр 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

АНГЛІЙСЬКА МОВА: МОВНІ ТЕСТИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Англійська мова: мовні тести 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

 

Розробник(и) 

Овсянко Олена Леонідівна, кандидат 

філологічних наук, старший викладач 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів 

(3-7) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (32 годин практичних занять),  

118 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Доступна для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами здатності самостійно 

читати й розуміти англомовні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-

видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури та 

демонструвати ці уміння при складанні єдиного вступного іспиту з англійської 

мови при вступі до магістратури. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні 

стосунки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Іменник. Граматичні категорії (однина та 

множина, присвійний відмінок). Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, 

речовини, збірні поняття). 

Тема 2. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий 

спосіб життя. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у колективі. 

Вивчення граматичного матеріалу. Артикль означений і неозначений. Нульовий 

артикль. 

Тема 3. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. Особистісні 

пріоритети. Плани на майбутнє, вибір професії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прикметник. Розряди прикметників. Ступені 

порівняння прикметників. 

Тема 4. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в 

країні, мову якої вивчають. Подорожі, екскурсії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Числівник. Кількісні, порядкові та дробові 

числівники. Займенник. Розряди займенників. 

Тема 5. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Засоби масової інформації. Молодь і сучасний світ. 

Людина і довкілля. Одяг. Покупки. Харчування. Науково-технічний прогрес, 

видатні діячі науки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. Часо-видові форми. Модальні дієслова. Дієслівні форми 

(інфінітив, герундій, дієприкметник). Конструкції з дієслівними формами 

(складний додаток, складний підмет, складний присудок). 

Тема 6. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Україна у світовій спільноті. Свята, пам’ятні дати, події 

в Україні та в країні, мову якої вивчають. Традиції та звичаї в Україні та в країні, 

мову якої вивчають. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прислівник. Розряди прислівників. Ступені 

порівняння прислівників. Прийменник. Типи прийменників. Сполучники. Види 

сполучників. 

Тема 7. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Музеї, виставки. Живопис, музика. Кіно, телебачення, 

театр. Обов’язки та права людини. Міжнародні організації, міжнародний рух. 



 

 

Вивчення граматичного матеріалу. Речення. Прості речення. Складні речення. 

Безособові речення. 

Тема 8. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових 

завдань. Тематика текстів: Освіта, навчання, Освіта, навчання, виховання. 

Студентське життя. Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Робота і професія. Іноземні мови в житті людини. 

Вивчення граматичного матеріалу. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Пряма й 

непряма. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Оволодіти методикою виконання тестових завдань при складанні 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови до магістратури 

РН2. Розуміти основну інформацію з прочитаного англомовного тексту 

РН3. 
Виокремлювати ключову інформацію та узагальнювати зміст 

прочитаного 

РН4. 
Визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його 

частинами 

РН5. Правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

ПЗ 1. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні стосунки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Іменник. Граматичні категорії (однина та 

множина, присвійний відмінок). Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, 

речовини, збірні поняття). 

Тема 2. 

ПЗ 2. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий спосіб 

життя. Дружба, любов. Стосунки з однолітками, у колективі. 

Вивчення граматичного матеріалу. Артикль означений і неозначений. Нульовий 

артикль. 

Тема 3. 

ПЗ 3. Робота автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. Особистісні пріоритети. 

Плани на майбутнє, вибір професії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прикметник. Розряди прикметників. Ступені 



 

 

порівняння прикметників. 

Тема 4. 
ПЗ 4. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в країні, мову 

якої вивчають. Подорожі, екскурсії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Числівник. Кількісні, порядкові та дробові 

числівники. Займенник. Розряди займенників. 

Тема 5. 

ПЗ 5. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Засоби масової інформації. Молодь і сучасний світ. Людина і 

довкілля. Одяг. Покупки. Харчування. Науково-технічний прогрес, видатні діячі 

науки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. Часо-видові форми. Модальні дієслова. Дієслівні форми 

(інфінітив, герундій, дієприкметник). Конструкції з дієслівними формами 

(складний додаток, складний підмет, складний присудок). 

Тема 6. 

ПЗ 6. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Україна у світовій спільноті. Свята, пам’ятні дати, події в Україні 

та в країні, мову якої вивчають. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прислівник. Розряди прислівників. Ступені 

порівняння прислівників. Прийменник. Типи прийменників. Сполучники. Види 

сполучників. 

Тема 7. 

ПЗ 7. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Музеї, виставки. Живопис, музика. Кіно, телебачення, театр. 

Обов’язки та права людини. Міжнародні організації, міжнародний рух. 

Вивчення граматичного матеріалу. Речення. Прості речення. Складні речення. 

Безособові речення. 

Тема 8. 

ПЗ 8. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. 

Тематика текстів: Освіта, навчання, Освіта, навчання, виховання. Студентське 

життя. Система освіти в Україні та в країні, мову якої вивчають. Робота і професія. 

Іноземні мови в житті людини. 

Вивчення граматичного матеріалу. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Пряма й 

непряма мова. Словотвір. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД1. Проходження 8 тестів за темами 1-8 (перевірка мовленнєвої компетентності у 

читанні); 

НД2. Проходження 8 тестів за темами 1-8 (перевірка лексичної та граматичної 

компетентності); 

НД3. Індивідуальне завдання, що передбачає формування словника за 

результатами вивчення тем 1-8. 

8. Методи викладання, навчання 



 

 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. практичні заняття; 

МН 2. інтерактивні заняття; 

МН 3. командну роботу. 

Практичні заняття надають студентам можливість реалізовувати теоретичні знання 

на практичних прикладах (результати навчання РН 1, РН 2, РН3, РН 4, РН5). 

Проблемне навчання виступає одним із видів інтерактивних технологій 

викладання і слугує мотиваційною складовою щодо набуття знань, необхідних для 

вирішення конкретних задач, проблем (результати навчання РН 1, РН 2, РН3, РН 4, 

РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Визначення Оцінка за  

національною 

шкалою  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО  5, 0  90 ≤ RD ≤100 

 

ДОБРЕ  

 

 

4, 0  

 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО  3, 0 (задовільно) 60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО  2 (незадовільно) 

 

 

RD < 60 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача отриманих результатів, настанови 

викладача в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) колективних дискусій (М3), 

підсумкового контролю (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. робота на практичних заняттях 24 бали; 

2. індивідуальне завдання (формування словника) 14 балів; 

3. тестування 30 балів. 

4. підсумковий контроль, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями 32 бали. 



 

 

Студент не допускається до заліку, якщо не виконав 80 % практичних робіт з 

дисципліни, та якщо хоча б за одним із видів навчальної роботи отримав 

незадовільну оцінку. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни 

оцінка за залікову контрольну роботу має бути не менше ніж 20 балів. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та необхідного 

програмного забезпечення (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Misztal M. Tests in English: thematic 

vocabulary: intermediate and advanced level : 

tutorial / M. Misztal. – К. : Знання, 2016. – 

352 p. 

Допоміжна література. 

1. Sowton Chris. Unlock: Reading and Writing 

Skills / Chris Sowton, Jan Bell. – Cambridge 

University Press. 2014. – 209 p. 

2. Tims Nicholas. Face2face Upper Intermediate 

Workbook / Nicholas Tims. ‒ Cambridge 

University Press. 2013. ‒ 90 p. 

3. Tims Nicholas. Face2face Upper Intermediate 

Student’s Book / Nicholas Tims, Jan Bell. ‒ 

Cambridge University Press. 2013. ‒ 178 p. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Learning English. ‒ URL: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

2. British Council. ‒  URL: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Переклад дипломатичного протоколу та етикету 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
Переклад дипломатичного протоколу та 

етикету 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Черник Марина Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, асистент кафедри 

германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів (3-

7 – перший (бакалаврський) рівень або 2-3 

– другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять), 118 години становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 



 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для всіх 

здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи 

спеціальних знань у галузі міжнародної дипломатії (зокрема її перекладацьких 

аспектів) і здатності гнучко й ефективно використовувати їх для вирішення 

комунікативних завдань під час організації дипломатичної комунікації.  

Дисципліна формує здатність вільно оперувати спеціальною термінологією, 

правильно вести спілкування за дипломатичним протоколом, працювати з 

дипломатичними документами й орієнтуватися в особливостях їх перекладу. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та роль перекладу дипломатичного протоколу.  

Вступ. Завдання дисципліни «Переклад дипломатичного протоколу». Мова 

дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). Сфери дії 

норм дипломатичного протоколу. Протокол і дипломатична служба. Джерела норм 

дипломатичного протоколу.  

Тема 2. Поняття та роль перекладу дипломатичного етикету.  

Предмет і поняття дипломатичного етикету. Дипломатичний етикет як інструмент 

зовнішньополітичної діяльності держав. Основи і джерела норм етикету. 

Дипломатичний етикет і дипломатичний протокол, їх відмінність одне від одного. 

Норми моралі в міждержавних відносинах.  

Тема 3. Порядок перекладу дипломатичних представлень і знайомств.  

Правила етикету й встановлення ділових контактів. Знайомство. Представлення. 

Протокольні форми вітань. Підготовка до ділової бесіди. Ділові протокольні 



 

 

заходи. Порядок денний і вирішення протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Тема 4. Етикет дистанційного дипломатичного спілкування.  

Основні вимоги етикету до ведення телефонної розмови. Особливості ділової 

телефонної розмови, її підготовка. Швидкість і ритм телефонного спілкування, 

манера спілкування. Характеристики основних видів офіційної кореспонденції. 

Дипломатичне листування.  

Тема 5. Протокольні аспекти ведення переговорів.  

Характеристика переговорів як найважливішої практичної діяльності в міжнародній 

і діловій сферах. Функції переговорів: інформаційно-комунікативна функція, 

координація дій, вирішення конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних 

рішень. Проблематика і типологія міжнародних переговорів. Цілі переговорів: 

підготовка договірно-правових документів, ухвалення обов’язкових і 

рекомендаційних рішень, вплив на громадську думку, отримання інформації.  

Тема 6. Переклад під час дипломатичних візитів. 

Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів закордонних справ 

зарубіжних держав в Україні. Види візитів на вищому і високому рівнях і 

особливості їх перекладу. Підготовка проєкту розпорядження, програми візиту й 

іншої документації. Протокол візитів.  

Тема 7. Протокол представницьких заходів. 

Протокольні заходи як одна із форм повсякденної роботи диппредставництва. 

Дипломатичні прийоми. Види прийомів і їх протокольні особливості. Підготовка і 

проведення прийомів. Запрошення на прийом і порядок відповіді на запрошення. 

Характер офіційних і неофіційних прийомів. Протокол і етикет дипломатичних 

прийомів.  

Тема 8. Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах. 

Врахування національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості перекладу національного протоколу й 

етикету в країнах зарубіжжя. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. знати основні перекладацькі аспекти реалізації дипломатичного 

протоколу та етикету, визначати  сфери дії норм дипломатичного 



 

 

протоколу в різних країнах, а також особливості їх перекладу 

РН2. 

розширювати дипломатичну компетенцію перекладача на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про міжнародні відносини 

РН3. 

демонструвати готовність забезпечувати перекладацький супровід на 

різних типах дипломатичних заходів, знаходити шляхи вирішення 

перекладацьких дипломатичних проблем 

РН4. 

установлювати взаємозв’язки між різними регістрами 

дипломатичних представництв, обґрунтовувати доцільність 

застосованих стратегій поведінки 

РН5. 

Планувати проведення дипломатичних заходів у різних країнах світу 

з урахуванням їх національних, етнополітичних і геополітичних 

особливостей 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та практичні 

заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Основні аспекти перекладу дипломатичного протоколу. 

ПЗ 1. Мова дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення 

понять). Сфери дії норм дипломатичного протоколу. 

Тема 2.  

Л 2. Дипломатичний етикет в міжнародних відносинах. 

ПЗ 2. Роль і функції дипломатичного етикету. Норми дотримання дипломатичного 

етикету перекладачем. 

Тема 3.  

Л 3. Правила етикету і встановлення дипломатичних контактів.  

ПЗ 3. Роль перекладача в процесі встановлення дипломатичних контактів. 

Лінгвокомунікативні аспекти дипломатичних представлень і знайомств. 

Тема 4.  

Л 4. Роль перекладача в процесі дистанційного дипломатичного спілкування.  



 

 

ПЗ 4. Особливості ведення дипломатичних телефонних розмов і листування. 

Тема 5.  

Л 5. Характеристика переговорів як найважливішої практичної діяльності в 

міжнародній сфері.  

ПЗ 5. Основні обов’язки перекладача в процесі підготовки та проведення 

міжнародних переговорів.  

Тема 6.  

Л 6.  Види візитів на вищому й високому рівнях і їх особливості. 

ПЗ 6. Роль перекладача в підготовці та проведенні дипломатичних візитів. 

Тема 7.  

Л 7. Протокол і етикет дипломатичних прийомів.  

ПЗ 7. Роль перекладача в підготовці та проведенні дипломатичних прийомів. 

Тема 8.  

Л 8. Національні особливості перекладу дипломатичного протоколу в зарубіжних 

країнах.   

ПЗ 8. Національні, етнополітичні й геополітичні чинники спілкування з 

представниками різних країн. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання; 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1, 4  та підсумкових тестів за змістовими 

модулями; 

НД 3. Підготовка до практичних занять в межах тем 2, 3, 5-9; 

НД 4. Виконання кейсу за результатами вивчення тем 5-7; 

НД 5. Індивідуальні завдання (презентації-доповіді на основі аналізу науково-

теоретичних джерел) до тем 1-4; 

НД 6. Обговорення-дискусії  (колективні та групові) за темами 3, 8, 9. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції-візуалізації. 

МН2. Інтерактивні лекції.  

МН3. Модульне навчання. 

МН4. Практичні заняття з використанням групової та фронтальної роботи. 

МН5. Проблемно-пошукові методи. 



 

 

МН 6. Міждисциплінарне навчання. 

Лекції надають студентам матеріали з теорії та практики перекладу 

дипломатичного протоколу та міжнародної комунікації, поглиблено знайомлять їх 

із основними чинниками міжкультурної комунікації, що є важливим аспектом 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН1, РН2). Лекції ґрунтуються на 

використанні теоретичних і практичних знань у галузі міжнародної комунікації, що 

інтегруються з різними розділами перекладознавства (РН2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на практиці (РН3, РН4 та РН5). Підготовка до 

лекцій та практичних занять сприятиме активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом навчання під час 

розв’язання конкретних завдань, стимулює до пошуку власного вирішення 

проблеми (РН4, РН5). Під час підготовки до тестів за результатами модульного 

навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного 

синтезу інформації та аналітичного мислення, використання різних знань в 

контексті завдання, що розв’язується (РН2, РН3, РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



 

 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі виконання практичних завдань, перевірка, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), 

письмових тестувань (М2), перевірки виконання індивідуальних завдань (М3) та 

колективних і групових дискусій (М4). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Ситуативні завдання (вирішення, обговорення) 40 балів.  

2. Індивідуальні завдання (презентації, захист, виконання кейсу) 18 балів. 

4. Колективні та групові дискусії 12 балів.  

3 Тематичні тестування 10 балів.  

2. Підсумкові тести за модулями 20 балів. 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: 

проходження курсу Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World масового 

он-лайн курсу COURSERA може бути зараховане як індивідуальні завдання та 

колективні дискусії.  

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів  (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Дипломатичний і міжнародний діловий 

протокол та етикет: навч. посіб. / 

Ю. О. Чугаєнко. – К.: Національна академія 

управління, 2011. – 164 с. 

2. Дипломатичний протокол та етикет: навч. 

посіб / О. П. Сагайдак. – К.: Знання, 2006. –  

380 c. 

https://textbook.com.ua/etika-ta-

estetika/1473446657  
3. Ділова англійська мова: навч. посіб. 

/ О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 

https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446657
https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446657


 

 

311 с.  

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=347767  

Допоміжна література: 

1. Дипломатичний протокол / В. О. Ріяка. – Х. 

: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 

2006. – 135 с. 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/

1222/1/Riyaka.htm  
2. Федчишин С. А. Дипломатичне 

представництво України за кордоном: сучасні 

проблеми організації та правового 

забезпечення : монографія / С. А. Федчишин. – 

Х. : ФІНН, 2011. – 264 с.  

3. Український дипломатичний словник / за 

ред. М. З. Масальського. – К. : Знання, 2011. – 

495 с.  

4. Переклад текстів міжнародних англомовних 

угод українською мовою: Три базові угоди у 

галузі прав людини: навч. посіб. 

/ Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева, 

Н. В. Зінукова [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 

2017. – 272 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. «Мистецтво дипломатичного перекладу». 

Конспект лекції Євгенії Габер 

http://mizhnar.com.ua/texts/mysteztvo_dyplomaty

chnogo_perekladu/ 

2. Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки» 

(Журнал «Філологічні трактати»). – 2009–

2019.  

http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
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http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=347767
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1222/1/Riyaka.htm
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1222/1/Riyaka.htm
http://tractatus.sumdu.edu.ua/


 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи редагування перекладів 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Основи редагування перекладів 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Черник Марина Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, асистент кафедри 

германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів 

(3–4) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(16 години лекцій, 48 годин практичних 

занять), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

спеціальності 035 Філологія 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання з: вступу до 



 

 

мовознавства зі змістовим модулем: вступ 

до перекладознавства, практичного курсу 

англійської мови, практики перекладу з 

основної (англійської) мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи 

спеціальних знань у галузі редагування перекладів і здатності гнучко й ефективно 

використовувати їх для вдосконалення як власних перекладів, так і з точки зору 

редакторської діяльності.  

Дисципліна формує здатність орієнтуватися в термінах та поняттях, пов’язаних зі 

сферою редагування, професійно зіставляти тексти оригіналу й перекладу з метою 

їх подальшого вдосконалення на різних рівнях текстової й смислової організації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

1-й модульний цикл 

Тема 1. Теоретичні та історичні аспекти редагування перекладів. 

Вступ. Роль редагування в перекладацькому процесі. Становлення української 

редакторсько-перекладацької школи. Відомі українські редактори-перекладачі. 

Зв'язок редагування з іншими розділами мовознавства. Поняття та визначення 

редагування. Основні терміни й положення редагування. Завдання редагування. 

Тема 2. Нормативно-методологічна база редагування перекладів. 

Визначення понять норми та нормативної бази. Структура норми. Класифікація 

норм. Нормативна база редагування. Методологія редагування перекладів.  

Тема 3. Редакційно-видавничий процес і роль редактора в ньому.  

Редакційно-видавничий процес. Види редакторів. Види редагування. Етапи 

редагування перекладного тексту.  

Тема 4. Книга як основний предмет видавничої діяльності. 



 

 

Змістовна та матеріальна структура книги. Службова частина видання. Вимоги до 

оформлення друкованого тексту. Правила оформлення службової частини 

перекладного видання. 

2-й модульний цикл 

Тема 5. Лексико-синтаксичні аспекти  редагування перекладів. 

Лексичні особливості редагування перекладів. Синтаксичні аспекти  редагування 

перекладів. Редагування перекладів на текстовому рівні. 

Тема 6. Правила роботи редактора-перекладача з лексикографічними джерелами. 

Види словників. Алгоритм пошуку словникових відповідників у лексикографічних 

джерелах. 

Тема 7. Жанрово-стилістичні аспекти редагування перекладів. 

Особливості редагування текстів різних жанрів. Стилістична адаптація перекладу. 

Тема 8. Правила оформлення друкованих текстів. 

Естетика друкованого тексту. Технічні вимоги до оформлення друкованих текстів 

різними мовами. 

Тема 9. Редакторський аналіз мови першотвору і перекладеного тексту. 

Етапи звіряння текстів оригіналу й перекладу. Комплексний аналіз перекладного 

видання. Компаративне читання як складова підготовки редактора перекладних 

видань. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

знати основні аспекти реалізації процесу редагування перекладів, 

визначати сфери дії редакторських норм, складати список 

спеціальної термінології для розв’язання професійних завдань у 

сфері редагування 

РН2. 

розширювати лінгвістичну компетенцію редактора перекладів на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про лінгвістичну науку 

РН3. застосовувати різні види редагування, знаходити перекладацькі 



 

 

помилки та виправляти їх 

РН4. 
установлювати взаємозв’язки між текстами оригіналу й перекладу, 

обґрунтовувати доцільність зроблених виправлень і коментарів. 

РН5. 
створювати та оформлювати службову частину видання, планувати 

роботу з текстом на всіх етапах його редагування.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

1-й модульний цикл 

Тема 1.  

Л 1. Роль редагування в перекладацькому процесі. Становлення української 

редакторсько-перекладацької школи. 

Л 2. Основні терміни й положення редагування. 

ЛЗ 1. Відомі українські редактори-перекладачі. 

Тема 2.  

Л 3. Норми й нормативна база редагування перекладів.  

Л 4. Методологія редагування перекладів. 

ПЗ 2. Типологія помилок. 

Тема 3.  

Л 5. Редакційно-видавничий процес. Види редакторів.  

Л 6. Етапи редагування перекладного тексту. 

ПЗ 3. Види редагування. 

Тема 4.  



 

 

Л 7. Змістовна та матеріальна структура книги. Службова частина видання. 

Л 8. Вимоги до оформлення друкованого тексту. 

ПЗ 4. Правила оформлення службової частини перекладного видання. 

2-й модульний цикл 

Тема 5.  

ПЗ 5. Лексичні особливості редагування перекладів.  

ПЗ 6. Синтаксичні аспекти  редагування перекладів. 

ПЗ 7. Редагування перекладів на текстовому рівні. 

Тема 6.  

ПЗ 8. Види словників. 

ПЗ 9. Пошук словникових відповідників у лексикографічних джерелах. 

Тема 7.  

ПЗ 10. Особливості редагування текстів різних жанрів. 

ПЗ 11. Стилістична адаптація перекладу. 

Тема 8.  

ПЗ 12. Естетика друкованого тексту. 

ПЗ 13. Технічні вимоги до оформлення друкованих текстів різними мовами. 

Тема 9.  

ПЗ 14. Етапи звіряння текстів оригіналу й перекладу. 

ПЗ 15. Комплексний аналіз перекладного видання. 

ПЗ 16. Компаративне читання як складова підготовки редактора перекладних 

видань. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання. 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1, 4  та підсумкових тестів за змістовими 

модулями. 



 

 

НД 3. Підготовка до практичних занять в межах тем 2, 3, 5–9. 

НД 4. Виконання кейсу за результатами вивчення тем 5–9. 

НД 5. Індивідуальні завдання (презентації-доповіді на основі аналізу науково-

теоретичних джерел) до тем 1–4. 

НД 6. Обговорення-дискусії  (колективні та групові) за темами 3, 5, 8. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції-візуалізації. 

МН2. Інтерактивні лекції.  

МН3. Модульне навчання. 

МН4. Практичні заняття з використанням групової та фронтальної роботи. 

МН5. Проблемно-пошукові методи. 

МН 6. Міждисциплінарне навчання. 

 

Лекції надають студентам матеріали з науки про редагування та окремих розділів 

теоретичного перекладознавства, поглиблено знайомлять їх із основними аспектами 

процесу редагування перекладів, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН1, РН2). Лекції ґрунтуються на використанні здобутих 

протягом навчання знань, що інтегруються з іншими розділами перекладознавства 

й мовознавства (РН2). Вони доповнюються завданнями для самостійної роботи, 

виконання яких надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практиці (РН3, РН4 та РН5). Підготовка до лекцій та лабораторних занять 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх 

власного досвіду з предметом навчання під час розв’язання конкретних завдань, 

стимулює до пошуку власного вирішення проблеми (РН4, РН5). Під час підготовки 

до тестів за результатами модульного навчання студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, швидкого критичного та компаративного читання, синтезу 

та аналітичного мислення, використання знань з різних предметних областей в 

контексті завдання, що вирішується (РН2, РН3, РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна Рейтингова 



 

 

національна шкала 

оцінювання  

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі виконання практичних завдань, перевірка, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), 

письмових тестувань (М2), перевірки виконання індивідуальних завдань (М3) та 

колективних і групових дискусій (М4). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Ситуативні завдання (вирішення, обговорення) 40 балів.  

2. Індивідуальні завдання (презентації, захист, виконання кейсу) 18 балів. 

4. Колективні та групові дискусії балів 12 балів.  

3 Тематичні тестування балів 10 балів.  

2. Підсумкові тести за модулями 20 балів. 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: 

проходження курсу одного з цих курсів масового он-лайн курсу COURSERA може 

бути зараховане як індивідуальні завдання та колективні дискусії: Translation 



 

 

quality management або Teaching Tips for Tricky English Grammar.  

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН2) та 

електронних освітніх ресурсів  (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

4. Редактор і переклад : основи видавничої 

роботи з відтвореними текстами : навчальний 

посібник / В. Губарець. Тернопіль : Богдан, 

2012. 176 с.  

5. Тимошик М. Основи редагування : 

підручник. − К.: Наша культура і наука, 2019. 

− 560 с.  

Допоміжна література: 

1. Шепель Ю. О. Основи літературного 

редагування і стилістика : навч. посіб. для 

практ. занять для студ. спец. «Переклад» / Ю. 

О. Шепель, А. В. Чернова; Дніпродзержин. 

держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ 

: ДДТУ, 2013. − 117 с.  

2. Тимошик, М. С. Видавнича справа та 

редагування [Текст] : курс лекцiй. У 2-х ч. Ч.1 

/ М. С. Тимошик. – Київ : Київський нац. ун-т 

ім. Т.Шевченка, 2002. – 98 с. 

3. Тимошик М. С. Видавнича справа та 

редагування [Текст] : навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / 

М. С. Тимошик ; За ред. В.В. Різуна. – Київ : 

Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. – 130 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Дистанційний курс «Основи редагування 

перекладів» електронні навчальні матеріали, 

атестовані в м. Суми. – [ Ел. ресурс Сум ДУ], 

2018. − Режим доступу: в системі 

дистанційного навчання: 
 ocw.sumdu.edu.ua/content/1002 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Переклад галузевої термінології 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Переклад галузевої термінології 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій.  

Кафедра германської філології 

Розробник(и) 

Медвідь Олена Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (3-

4 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій та 32 

лабораторних занять), 102 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

спеціальності 035 Філологія 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни 
Лексикологія, Практика англійської мови, 

Практика перекладу, Теоретична граматика 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є вдосконалення підготовки здобувачів вищої 

освіти, зокрема висококваліфікованих перекладачів з англійської мови  на рідну та навпаки. 

Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу спрямовано на забезпечення 

фахових компетентностей щодо практичного оволодіння термінами з різних галузей та розуміння 

процесів трансформації лексичних одиниць. 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Особливості перекладу н-т літератури.  

Термін як основа  технічного перекладу. Методика усвідомлення значення невідомих термінів. 

Тема 2. Шляхи походження термінів. 

Походження нових термінів шляхом зміни значення слів повсякденного вжитку. 

Тема 3. Переклад термінів деривативного походження 

Основні суфікси та префікси, які використовуються при побудові термінів у англійськіій мові. 

Тема 4. Переклад термінів складних слів 

Структурно-змістовна класифікація складних слів. Відмінність складних слів та термінологічних 

словосполучень в англійській мові. Переосмислення компонентів складних слів. 

Тема 5. Переклад термінів сталих словосполучень. 

Змістовна самостійність слів у складі термінологічних словосполучень. Змістовна ф-ція 

означаючих компонентів. Природа скорочень. 

Тема 6. Термінологічні скорочення.  

Скорочення текстові та термінологічні. Ст-ра скорочень в англійській мові. Вживання скорочень у 

письмовому та усному мовленні. Абревіатури. 

Тема 7. Науково-технічні терміни іншомовного походження. 



 

 

Штучні латиністичні та елінські терміни. Інтернаціональні терміни. Кальки. Елементи жаргонної 

лексики та усного мовлення. 

Тема 8. Терміноїди, труднощі їх перкладу  

Найменування фірм у сучасній англійській науково-технічній термінології. Математичні символи.  

Система вимірювання.  

 

                                                      Змістовий модуль 2  

Тема 9. Питання еволюційного розвитку компонентів англійської терміносистеми. 

Тема 10. Компонентний аналіз термінів. 

Тема 11. Аналіз смислових звязків компонентів термінів – основословосполучень. 

Тема 12. Аналіз когнітивних аспектів термінів. 

Тема 13. Переклад термінів, що походять від слів повсякденного вжитку. 

Тема 14. «Хибні друзі перекладача». 

Тема 15. Алгоритм складання термінологічних словників. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати понятійний апарат термінології сучасної англійської мови, 

розуміти поняття «термін» як основою технічного перекладу з методикою 

усвідомлення значення невідомих термінів, з процесами утворення нових 

термінів.  

РН2. 
Знати особливості термінологічних лексичних одиниць, розуміти 

закономірності їх походження та трансформацію у пласт лексики повсякденного 

вжитку. 

РН3. 

Пояснювати граматичні та лексичні явища термінотворення в 

рамках сучасних мовознавчих концепцій, використовувати 

лінгвістичні  принципи розподілу слів, диференціювати їх згідно з 

відповідними галузями наук на відповідні термінологічні класи 

РН4. 
Демонструвати уміння вживання синонімічних  термінологічних одиниць у 

письмовому та усному мовленні, а також появі та вживанню складних 

термінологічних одиниць (до скорочень та абревіатур). 



 

 

РН5. 

Аналізувати морфологічні та синтаксичні термінологічні одиниці як 

на структурному, так і когнітивному рівнях, застосовувати 

трансформаційні моделі перекладу та робити висновки про їх 

доречність у переході від вихідного до цільового тексту 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л. 1. Особливості перекладу н-т літератури.  

Термін як основа  технічного перекладу. Методика усвідомлення значення невідомих термінів. 

Тема 2.  

Л. 2. Шляхи походження термінів. 

Походження нових термінів шляхом зміни значення слів повсякденного вжитку. 

Тема 3.  

Л. 3. Переклад термінів деривативного походження 

Основні суфікси та префікси, які використовуються при побудові термінів у англійськіій мові. 

Тема 4.  

Л. 4. Переклад термінів складних слів 

Структурно-змістовна класифікація складних слів. Відмінність складних слів та термінологічних 

словосполучень в англійській мові. Переосмислення компонентів складних слів. 

Тема 5.  

Л. 5. Переклад термінів сталих словосполучень. 

Змістовна самостійність слів у складі термінологічних словосполучень. Змістовна ф-ція 

означаючих компонентів. Природа скорочень. 

Тема 6.  

Л.6. Термінологічні скорочення.  

Скорочення текстові та термінологічні. Ст-ра скорочень в англійській мові. Вживання скорочень у 



 

 

письмовому та усному мовленні. Абревіатури. 

Тема 7.  

Л. 7. Науково-технічні терміни іншомовного походження. 

Штучні латиністичні та елінські терміни. Інтернаціональні терміни. Кальки. Елементи жаргонної 

лексики та усного мовлення. 

Тема 8.  

Л. 8. Терміноїди, труднощі їх перкладу  

Найменування фірм у сучасній англійській науково-технічній термінології. Математичні символи.  

Система вимірювання. 

 

Тема 9.  

ЛЗ 1. Питання еволюційного розвитку компонентів англійської терміносистеми. 

Тема 10. 

ЛЗ 2.. Компонентний аналіз термінів. 

Тема 11.  

ЛЗ 3. Аналіз смислових звязків компонентів термінів – основословосполучень. 

Тема 12.  

ЛЗ 4. Аналіз когнітивних аспектів термінів. 

Тема 13. 

ЛЗ 5.  Переклад термінів, що походять від слів повсякденного вжитку. 

Тема 14.  

ЛЗ 6. «Хибні друзі перекладача». 

Тема 15.  

ЛЗ 7. Алгоритм складання термінологічних словників.  

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 



 

 

НД 2. Підготовка до  тестів за  темами 1-8 

НД 3. Підготовка до лабораторних занять 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові), основну частину яких становить аналіз, за 

результатами вивчення тем 9-15 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм, дискусія 

Лекції надають студентам матеріали з теоретичних проблем термінології сучасної 

англійської мови  з різних наукових точок зору, знайомлять їх із основними 

поняттями і категоріями, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у вигляді 

окремих змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). 

Вони доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 4). 

Підготовка до лекцій сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за 

рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом навчання (РН 5). Під час 

підготовки до тестів за результатами модульного навчання студенти розвиватимуть 

навички самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО - відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

B ДОБРЕ – вище середнього рівня 

лише з кількома помилками 

4, 5 (добре) 

 

 

82  ≤ RD ≤ 89 

C ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 

74 ≤ RD ≤ 81 



 

 

кількістю помилок 4, 0 (добре) 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

3, 5 (задовільно) 

 

3, 0 (задовільно) 

64 ≤ RD ≤ 73 

E ЗАДОВІЛЬНО – виконання 

задовольняє мінімальні  

критерії 

60 ≤ RD ≤ 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе 

повторне складання  

2 (незадовільно) 

 

 

1 (незадовільно) 

35 ≤ RD ≤ 59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів 

в процесі виконання завдань самостійної роботи, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних  завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. тематичне тестування 30 балів;  

2. контрольна робота (тести) 10 балів; 

3. індивідуальне завдання завдання (виконання, захист) 12 балів; 

4. колективні дискусії (48). 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та програмного 

забезпечення для підтримки MixLearning (ЗН 

2). 



 

 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової 

і технічної літератури на українську мову: 

Граматичні труднощі, лексичні, 

термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми. / В.І.Карабан– Вінниця: Нова 

Книга, 2018 — 656 с. 
https://books.google.com.ua/books?id=6cZwDwAA

QBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_

summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Допоміжна література: 

 1. Бадан А. А. Практичний курс з перекладу 

термінології комп'ютерних систем з англійської 

на українську мову : навч. посібник / А. А. 

Бадан, С. О. Царьова ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 

83 с. – На англ. та укр. мовах. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/13299  

 2 Білозерська Л. П. та ін Термінологія та 

переклад. Вінниця: Нова книга, 2010.-232с. 

https://books.google.com.ua/books?id=PTD2CQAAQBAJ

&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%D0 

3. Іваніна Т. В. Теорія та практика перекладу. – 

Навчальний посібник для студентів четвертого курсу всіх 
форм навчання спеціальності «Мова та література». –– 
Запоріжжя, 2010. –232 с. 

 4. .  Кияк Т.Р, Науменко А.М, Огуй О.Д. Теорія 

і практика перекладу.Німецька мова. - Вінниця: 

Нова книга, 2016.-586с. 

https://books.google.com.ua/books?id=xzUBCgA

AQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onep

age&q&f=false 

5. Лапочка В.О. Курс теорії і практики 

перекладу Полтавський національний педагогічний 

університет, Полтава, 2010. 122с. 
5. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу 

(англійська та українська мови).Теорія та практика 

перекладацького аналізу тексту для студентів 

факультету перекладачів та факультету заочного та 

вечірнього навчання: / С.Е.Максимов — Навч. 

посібник. — К.: Ленвіт 2012 —203 с. 

 https://mybook.biz.ua/perevod-teoriya-i-praktika-

perevoda/praktichniy-kurs-perekladu 

6. Міщенко А. Л.. Лінгвістика фахових мов та сучасна 

модель науково-технічного перекладу : монографія / 

А. Л. Міщенко – Вінниця : Нова книга», 2013. – 448 с.  

https://books.google.com › books  

https://books.google.com.ua/books?id=6cZwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=6cZwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=6cZwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13299
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13299
https://www.twirpx.com/file/567779/
https://www.twirpx.com/file/567779/
https://mybook.biz.ua/perevod-teoriya-i-praktika-perevoda/praktichniy-kurs-perekladu
https://mybook.biz.ua/perevod-teoriya-i-praktika-perevoda/praktichniy-kurs-perekladu
https://books.google.com/books?id=NqzSCQAAQBAJ&printsec=copyright


 

 

7. Медвідь О. М. Методичні вказівки до 

практичних занять з навчальної дисципліни 
«Термінологізація  та детермінологізація  

англійської мови»: 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=201164 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 

- 2019. http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
2. Taylor-Bouladon Valerie. Conference 

Interpreting / Valerie Taylor-Bouladon — 

Principles and Practice. — Adelaide: 

Crawford House Publishing, 2001. — 290 p.  

https://www.amazon.com › Conference-Interpreti.. 
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Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: 

копірайтинг 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Основи інформатики та прикладної 

лінгвістики зі змістовим модулем: 

копірайтинг 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробники 

Прокопенко Антоніна Вадимівна, 

кандидат філологічних наук, ст. викладач 

кафедри германської філології 

Гарцунова Лариса Іванівна, асистент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (3-

4 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

3-4-й семестри: обсяг навчальної 

дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 годин становить 

контактна робота з викладачем (16 годин 

лекцій, 32 години лабораторних робіт), 

102 години становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українською та англійською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

спеціальності 035 Філологія 

Передумови для вивчення дисципліни 

Практичний курс англійської мови. 

Теоретична граматика зі змістовим 

модулем: граматичні проблеми перекладу. 

Необхідні знання з: інформатики, алгебри, 

української мови і літератури, теорії та 

практики перекладу, логіки. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про  

прикладну лінгвістику та копірайтинг, формування необхідних вмінь для 

ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій та здатності 

їх імплементації у своїй майбутній перекладацькій діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Копірайтинг» 

Teма 1. Копірайтинг як вид фахової діяльності. Види та специфікації копірайтингу. 

Сфери функціонування копірайтингу. Базові аксіоми копірайтингу. Основні 

компоненти рекламної продукції. Види заголовків рекламного тексту. Стратегії 

написання ефективних заголовків. 

Teма 2. Копірайтинг у політичних комунікаціях. Творча платформа і концепція 

реклами.  

Завдання та види текстів у політичних комунікаціях. Листівка. Реклама на бордах 

та інших візуальних носіях. Лозунг. Слоган. Девіз. 11 порад з написання чіткої 

копірайтингової продукції. 

Teма 3. Копірайтинг новини. Різновиди макетів, друкованої реклами 

Жанрова особливість копірайтингу новини. Технологія написання прес-релізу. 

Прес-реліз та прес-кіт. Новина для телебачення. Новина для радіо. Новина для 



 

 

періодичних друкованих ЗМІ. 

Teма 4. Копірайтинг іміджевої статті.  

Іміджева стаття як елемент системного брендигу. Одна стаття – одне послання. 

Візуальний компонент іміджевої статті. Емоції у рекламному тексті. 

Teма 5. Особливості копірайтингу в Інтернеті   

Специфічні пошукові вимоги до змісту текстів у Інтернеті. Види текстів у просторі 

Інтернет. Принципи редагування копірайтингової продукції. Рекламний текст 

брошури. 

Teма 6. Неймінг  

Функції та вимоги до ефективного нейму в маркетингу та комунікації. Види неймів 

за ціллю. Види неймів за процесом та механізмом створення. Нейм як 

інтелектуальна вартість. Технології створення ефективного нейму. 

Teма 7. Копірайтинг інтернет-реклами. Основний текст рекламного оголошення 

Вимоги до інтернет-банера. Вимоги до текстів на сайті.  Вимоги до заголовків на 

сайті. Концепти, які необхідно враховувати при написанні рекламної продукції. 

Особливості редагування рекламного тексту. 

Teма 8. Копірайтинг реклами на телебаченні та радіо, у різних видах друкованих 

видань. Класифікація стилів рекламних текстів. Особливості текстів телевізійної 

реклами. Особливості текстів радіореклами. Особливості текстів газетної реклами 

та оголошень. Особливості текстів журнальної реклами. Сім кроків до написання 

ідеальної рекламної продукції. 

Змістовий модуль 2 «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» 

Тема 9. Прикладна лінгвістика як галузь мовознавства. 

Об’єкт, завдання, актуальні проблеми і методи дослідження ПЛ. ПЛ та інші 

наукові дисципліни. Інформація та її різновиди. Типи інформаційних моделей  

Формалізація інформації внутрішня і зовнішня. Обробка інформації.  

Тема 10. Семіотика. Знак і теорія знаків. Мова як мовна система. Інформація. 

Інформатика.  

Електронні системи перекладача: інформаційні, перекладацькі, комунікаційні. 

АРМ перекладача Microsoft Word, Microsoft Excel і PowerPoint для перекладача: 

основні функції. 

Тема 11. Комп'ютерна лінгвістика.  



 

 

Об’єкт, предмет і завдання КЛ. КЛ у відношеннях з іншими науковими 

дисциплінами. Комп'ютерна лінгвістика і прикладні завдання мовознавства. 

Природні і штучні мови. Мови програмування як штучні мови. Формальні методи 

опису штучних мов. Формальна граматика. Зв'язок лінгвістики з інформатикою. 

Поняття метамови. БНФ-нотації. 

Тема 12. Комп’ютерна лексикографія. 

Комп’ютерний, або автоматичний словник і комп’ютерний варіант традиційного 

словника. Типи комп’ютерних словників. Одномовні електронні словники: 

тлумачні (енциклопедичні), ідеографічні (тезауруси), словники абревіатур, 

словники сленгу. Он-лайн словники: «Collins», «Multitran» та ін. Спеціалізовані 

(галузеві) словники в Інтернеті.  

Тема 13. Електронні корпуси текстів і переклад.  

Поняття лінгвістичного корпусу. Історія корпусної лінгвістики. Предмет 

дослідження, основні завдання та напрямки корпусної лінгвістики. Усні та 

письмові, одномовні та багатомовні корпуси. Лінгвістичні дослідження на базі 

корпусів. Отримання інформації з корпусу. Програми-конкорданси. 

Тема 14. Природний і штучний інтелект.  

Інтелект (= розум, мислення) як інструмент пізнання дійсності. Складники 

інтелектуальної (=розумової, мисленнєвої) діяльності людини: пізнання, розуміння, 

зберігання (=пам’ять), генерування знань та вміння їх застосовувати (=обмін 

знаннями). Підходи до створення систем штучного інтелекту. Машина та тест 

Тюрінга. 

Тема 15. Системи машинного перекладу. 

Сучасні стратегії створення систем МП. Типи систем МП. Мова-посередник 

(interlingua) та трансфер в системах МП. Оцінка якості перекладу. Типові помилки 

машинного перекладу. Сучасний стан машинного перекладу. Аналіз теоретичних 

моделей процесу перекладу.   

Тема 16. Системи автоматизованого перекладу. Автоматичне робоче місце 

перекладача І. 

СAT-програми як один із найважливіших аспектів інструментального компонента 

для перекладу. Принцип дії ТМ-інструментів. Переваги використання CAT-

програм на основі ТМ-інструментів. Особливості процесу локалізації. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Знати основні принципи роботи з системами автоматизованого 

перекладу та комунікаційними системами 

РН2. 
З’ясовувати основні закони, правила та вимоги написання 

ефективного тексту 

РН3. 

Здійснювати переклад іншомовної інформації за допомогою 

комп’ютерних систем автоматизації перекладу та електронних 

словників 

РН4. Створювати якісну копірайтингову продукцію, що впливає на 

реципієнта 

РН5. 
Аналізувати принципи роботи систем MT (автоматичний 

переклад) і TM (Пам’ять перекладів), а також інших систем 

CAT (термінологічні бази, перекладацькі редактори і т.п.) 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Копірайтинг як вид фахової діяльності. Види та специфікації копірайтингу. 

Сфери функціонування копірайтингу. Базові аксіоми копірайтингу. Основні 

компоненти рекламної продукції. Види заголовків рекламного тексту.  

Teма 2. 

Л 2. Копірайтинг у політичних комунікаціях. Творча платформа і концепція 

реклами. 11 порад з написання чіткої копірайтингової продукції. 

Teма 3.  

Л 3. Копірайтинг новини. Різновиди макетів, друкованої реклами. 



 

 

Жанрова особливість копірайтингу новини. Технологія написання прес-релізу.  

Teма 4.  

Л 4. Копірайтинг іміджевої статті. Іміджева стаття як елемент системного 

брендигу. Емоції у рекламному тексті. 

Teма 5.  

Л 5. Особливості копірайтингу в Інтернеті. Специфічні пошукові вимоги до змісту 

текстів у Інтернеті. Види текстів у просторі Інтернет. Принципи редагування 

копірайтингової продукції.  

Teма 6.  

Л 6. Неймінг. Функції та вимоги до ефективного нейму в маркетингу та 

комунікації. Види неймів за ціллю. Види неймів за процесом та механізмом 

створення.  

Teма 7.  

Л 7. Копірайтинг інтернет-реклами. Основний текст рекламного оголошення. 

Вимоги до текстів на сайті. Вимоги до заголовків на сайті. Концепти, які необхідно 

враховувати при написанні рекламної продукції. 

Teма 8.  

Л 8. Копірайтинг реклами на телебаченні та радіо, у різних видах друкованих 

видань. Класифікація стилів рекламних текстів. Сім кроків до написання ідеальної 

рекламної продукції. 

Тема 9.  

ЛЗ 1. Прикладна лінгвістика як галузь мовознавства. Об’єкт, завдання, актуальні 

проблеми і методи дослідження ПЛ. ПЛ та інші наукові дисципліни. 

ЛЗ 2. Інформація та її різновиди. Типи інформаційних моделей  Формалізація 

інформації внутрішня і зовнішня. Обробка інформації.  

Тема 10.  

ЛЗ 3. Семіотика. Знак і теорія знаків. Мова як мовна система. Інформація. 

Інформатика.  

ЛЗ 4. Електронні системи перекладача: інформаційні, перекладацькі, 

комунікаційні. АРМ перекладача Microsoft Word, Microsoft Excel і PowerPoint для 

перекладача: основні функції. 



 

 

Тема 11.  

ЛЗ 5. Комп'ютерна лінгвістика. Об’єкт, предмет і завдання КЛ. КЛ у відношеннях з 

іншими науковими дисциплінами. Комп'ютерна лінгвістика і прикладні завдання 

мовознавства.  

ЛЗ 6. Природні і штучні мови. Мови програмування як штучні мови. Формальні 

методи опису штучних мов. Формальна граматика.  

Тема 12. 

ЛЗ 7. Комп’ютерна лексикографія. Комп’ютерний, або автоматичний словник і 

комп’ютерний варіант традиційного словника. Типи комп’ютерних словників.  

ЛЗ 8. Одномовні електронні словники: тлумачні (енциклопедичні), ідеографічні 

(тезауруси), словники абревіатур, словники сленгу.  

Тема 13.  

ЛЗ 9. Електронні корпуси текстів і переклад. Поняття лінгвістичного корпусу. 

Історія корпусної лінгвістики. Предмет дослідження, основні завдання та напрямки 

корпусної лінгвістики.  

ЛЗ 10. Усні та письмові, одномовні та багатомовні корпуси. Лінгвістичні 

дослідження на базі корпусів. Отримання інформації з корпусу.  

Тема 14.  

ЛЗ 11. Природний і штучний інтелект. Інтелект (= розум, мислення) як інструмент 

пізнання дійсності. Складники інтелектуальної (=розумової, мисленнєвої) 

діяльності людини: пізнання, розуміння, зберігання (=пам’ять), генерування знань 

та вміння їх застосовувати (=обмін знаннями).  

ЛЗ 12. Підходи до створення систем штучного інтелекту. Машина та тест Тюрінга. 

Тема 15.  

ЛЗ 13. Системи машинного перекладу. Сучасні стратегії створення систем МП. 

Типи систем МП. Мова-посередник (interlingua) та трансфер в системах МП. 

ЛЗ 14.Оцінка якості перекладу. Типові помилки машинного перекладу. Сучасний 

стан машинного перекладу. Аналіз теоретичних моделей процесу перекладу.   

Тема 16.  

ЛЗ 15. Системи автоматизованого перекладу. Автоматичне робоче місце 

перекладача І. 



 

 

ЛЗ 16. СAT-програми як один із найважливіших аспектів інструментального 

компонента для перекладу. Принцип дії ТМ-інструментів. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання за темами, ознайомлення з лекцією у 

вигляді мультимедійного контенту 1-16. 

НД 2. Інтерактивні тестування за темами 1-16. 

НД 3. Рольова гра та виконання групового практичного завдання в межах тем 

1-8. 

НД 4. Графічна робота в межах тем 1-8. 

НД 5. Розв’язання практичних завдань за допомогою онлайн-технологій в межах 

тем 8-16.  

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. практичні заняття;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. навчальна дискусія; 

МН 5. творчий метод. 

Лекції надають студентам матеріали з основ прикладної лінгвістики та 

копірайтингу з різних точок зору, знайомлять їх із принципами роботи з системами 

автоматизованого перекладу та правилами і вимогами написання ефективного 

рекламного тексту. (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у 

вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу 

(РН 3). Вони доповнюються практичними заняттями та навчальними дискусіями, 

що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання 

на практиці (РН 4 та РН 5). Підготовка до лекцій сприятиме активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 

предметом навчання (РН 3). Застосування творчого методу сприятиме збагаченню і 

розвитку творчого потенціалу та активізації процесу генерування ідей (РН 4). Під 

час підготовки до тестів за результатами модульного навчання студенти 

розвиватимуть навички самостійного навчання, швидкого критичного читання та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 



 

 

9.1. Критерії оцінювання 

СУМА БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

ДСК або ПСК залік 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно не зараховано 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів 

в процесі виконання завдань самостійної роботи, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних, 

групових та індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань  та 

інтерактивних тестувань (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. тематичне тестування 10 балів;  

2. індивідуальне завдання (виконання, презентація, захист) 20 балів; 

4. колективні дискусії 10 балів. 

5. розв’язання практичних завдань за допомогою он-лайн технологій 40 

балів; 

6. інтерактивне тестування 20 балів 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: 

проходження курсу Introduction to Applied Linguistics and TESOL масового 

он-лайн курсу FUTURELEARN, який може бути зараховане як індивідуальні 

завдання та колективні дискусії. 



 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), програмного 

забезпечення Office365, програмного 

забезпечення для підтримки MixLearning (ЗН 

2) та комп’ютеру, комп’ютерної системи та 

мереж (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Бідюк, Н. М. Основи прикладної лінвістики: 

вступ до спеціальності : навч. посіб. / Н. М. 

Бідюк, О. О. Комочкова. – Хмельницький : 

ХНУ, 2017. – 191 с. 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/60

85 

2. Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з курсу «Основи 

інформатики та прикладної лінгвістики зі 

змістовим модулем: копірайтинг» для 

студентів напряму підготовки 035 «Філологія» 

денної форми навчання / укладачі: 

Л. І. Гарцунова, А. В. Прокопенко. – Суми : 

Сумський державний університет, 2019. – 43 

с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2019/m46

43.pdf 

Допоміжна література: 

1. Партико З.В. Прикладна і комп'ютерна 

лінгвістика. Вступ до спеціальності: 

Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2009. –

224 с. 

https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes

/859967#anchor859967  

2. The Routledge Handbook of Applied 

Linguistics. [edited by] James Simpson. – Taylor 

&Francis group, 2011. – 746 p. 

https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes

/859961#anchor859961 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6085
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6085
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2019/m4643.pdf
http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2019/m4643.pdf
https://www.twirpx.com/file/2851323/
https://www.twirpx.com/file/2851323/
https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes/859967#anchor859967
https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes/859967#anchor859967
https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes/859961#anchor859961
https://elearning.sumdu.edu.ua/works/3523/nodes/859961#anchor859961


 

 

3. Maslen A. The Copywriting sourcebook. How 

to write better copy, faster – for everything from 

ads to websites. London : Marshall Cavendish 

Business, 2010. – 223 p. 

http://romel.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/fil

es/28908/ebooksclub.org__The_Copywriting_So

urcebook__How_to_write_better_copy__faster__

_for_everything_from_ads_to_websites.pdf 

4. Копирайтинг: учебное пособие /Авт.- сост. 

Костюк Е.Б. – СПб : СПбГТУРП , 2015. – 95 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Прикладная лингвистика. Введение в 

специальность.  https://www.youtube.com/watch

?v=Q4pSs5KK1Qo 

2. Корпус https://corpus.byu.edu  

3. Localization Engineering: The Magic Secret to 

Making Translation Faster, Cheaper, and Better 

Quality 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

350&v=-WeSuHGKUFQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Юридична термінологія 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Переклад юридичної термінології 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій 

Розробник(и) 
Шуменко Ольга Анатоліївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

германської філології 

Рівень вищої освіти 
перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (3-

4 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем (48 

години лабораторних робіт), 102 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійська, українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

спеціальності 035 Філологія 

Передумови для вивчення дисципліни 

Практика перекладу з англійської мови. 

Вступ до мовознавства, Вступ до 

перекладознавства, Порівняльна 

лексикологія англійської та української 

мови, Граматичні проблеми перекладу та 

Історія англійської мови. 

Додаткові умови додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні». 

3. Мета навчальної дисципліни 

Юридичне термінознавство є спеціалізованим напрямком дослідження юридичної 

термінології, який синтезує сучасні методологічні підходи мовознавчих і юридичних 

наук. Юридичне термінознавство розробляє загальнотеоретичні питання терміна, 

термінології, терміносистеми права, визначає ключові поняття і категоріальний апарат 

своєї галузі.  Програма навчальної дисципліни для студентів ІІІ курсу 6 семестру 

навчання складається з двох модулів «Переклад юридичної термінології». Метою 



 

 

викладання навчальної дисципліни є забезпечити оволодіння студентами юридичної 

мовою та вироблення вмінь і навичок щодо її використання у професійному мовленні.   

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.CRIME AND PUNISHMENT 
1.1. Introduction. Work on vocabulary. Practіsing pronunciation. Vocabulary practice. [1,34] 

1.2. Dialogues and exercises using functional expressions. Developing translation skills. 

1.3. Translation the text “Crime and Punishment”. Vocabulary practice. 

1.4. Work in pairs. Developing interpreting skills. 

1.5. Doing exercises. The Federal and District Courts. Reading the text “Municipal and 

Country Court”.[1, 47] 

1.6. Essential vocabulary. Testing the knowledge of English. [1, 48; 4]. 

1.7. Watching a movie “The Devil’s Advocate” in the language lab. 

1.8. Doing exercises according a movie.. 

Змістовий модуль 2 

Тема 2. CIVIL LAW 
2.1.Work on vocabulary (Vocabulary notes). Vocabulary practice. Listening and speaking: 

2.2. Essential vocabulary. Practising pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. 

2.3. Test your knowledge of English. Reading the text “How a Civil Case Begins”. Vocabulary 

practice. Test your knowledge of English. Developing translation skills. [3, 66; 4] 

2.4. Work in pairs. 

2.5. Watching a movie “Erin Brockovich” in the language lab. 

2.6. Work in pair according the movie. Review the film. 

Тема 3. LEGAL PROCEDURE-CIVIL CASES 
3.1. Essential vocabulary. Practising pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. Text 

‘Police’ 

3.2. Test your knowledge of English. Translation the text ‘Права та обов’язки сторін у 

цивільному процесі’ p.1 [6, 73]. 

  

3.3..Vocabulary practice. Test your knowledge of English. Developing translation skills. 

‘Права та обов’язки сторін у цивільному процесі’ p.2  [6, 74]. 

3.4. Watching a movie “Intolerable Cruelty” in the language lab. 

3.5. Work in pair according the movie. Review the film. 

3.6. Visit to the Sumy district local trial court. 

Тема 4. CRIMINAL LAW 
4.1.Work on vocabulary (Vocabulary notes). Vocabulary practice. Listening and speaking:[3, 

58] 

4.2. Essential vocabulary. Practising pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. 

4.3. Test your knowledge of English. Reading the text “HISTORICAL BACKGROUND OF 

CRIMINAL LAW”. Vocabulary practice. Test your knowledge of English. Developing 

translation skills. [3, 66; 4] 

4.4. Work in pairs. Practising dialogic speech. 

4.5. Watching a movie “12 Angry Men” in the language lab. 

4.6. Doing exercises according the movie. 

Тема 5. LEGAL PROCEDURE-CRIMINAL CASES 
5.1. Essential vocabulary. Testing the knowledge of English. Dialogues speech. Work in pairs. 

Doing the exercises using the essential vocabulary. [2, р 81, 5] 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://kinowar.com/%2525d0%2525be%2525d1%252582%2525d0%2525b7%2525d1%25258b%2525d0%2525b2%2525d1%25258b-%2525d0%2525be-%2525d1%252584%2525d0%2525b8%2525d0%2525bb%2525d1%25258c%2525d0%2525bc%2525d0%2525b0%2525d1%252585/%2525d1%25258d%2525d1%252580%2525d0%2525b8%2525d0%2525bd-%2525d0%2525b1%2525d1%252580%2525d0%2525be%2525d0%2525ba%2525d0%2525be%2525d0%2525b2%2525d0%2525b8%2525d1%252587-erin-brockovich/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1572532366169000&sa=D&ust=1572532366520000&usg=AFQjCNFdjCyfqTLAQmx_iuRPH6858OVvfg


 

 

5.2. Work in pairs. Dialogues speech using the functional expressions. Translation the 

text “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА” Test your knowledge 

of English. 

5.3. Making a short summary of the text using the vocabulary. Vocabulary practice. Test your 

knowledge of English. [2, 3, 137]. Test your knowledge of English. Developing translation 

skills. Work in pairs. 

5.4. Watching a movie “To Kill a Mockingbird” in the language lab. 

5.5. Doing exercises according the movie.. 

5.6. Module test 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

мати здатність вільно орієнтуватися та доречно користуватися 

юридичною лексикою (термінологією), що відповідає тематиці; 

використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння 

складних термінів з певної теми; 

РН2. 
розвивати творче мислення для засвоювання лексики і термінології 

різного фаху, зробити вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 

послуговування різними типами словників; 

РН3. 

застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій, сприйняти й відтворити фахові тексти, мати здатність до 

критичного осмислення новітніх досягнень сучасної юридичної науки (в 

залежності від тематики); 

РН4. 

демонструвати уміння вільного володіння письмовою та усною 

англійською мовою, правильно вживаючи правничу термінологію, 

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; 

РН5. 

аналізувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних 

термінів з певної теми, вільно володіти особливостями юридичної 

термінології та нормами сучасної англійської юридичної мови й 

практично оволодіти ними; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності лабораторні заняття - ЛЗ 

7.1 Види навчальних занять 

індивідуальні завдання та аудиторні робота, які включають переклад текстів, роботу з 

вокабуляром, виконання різних видів перекладу. 

ЛЗ: Тема 1.CRIME AND PUNISHMENT 

1.1. Introduction. Work on vocabulary.Practicing pronunciation. Vocabulary practice. [1,34] 

1.2. Dialogues and exercises using functional expressions. Developing translation skills. 

1.3. Translation the text “Crime and Punishment”. Vocabulary practice. 

1.4. Work in pairs. Developing interpreting skills. 



 

 

1.5. Doing exercises. The Federal and District Courts. Reading the text “Municipal and 

Country Court”.[1, 47] 

1.6. Essential vocabulary. Testing the knowledge of English. [1, 48; 4]. 

1.7. Watching a movie “The Devil’s Advocate” in the language lab. 

1.8. Doing exercises according a movie.. 

ЛЗ: Тема 2. CIVIL LAW 

2.1.Work on vocabulary (Vocabulary notes). Vocabulary practice. Listening and speaking: 

2.2. Essential vocabulary. Practicing pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. 

2.3. Test your knowledge of English. Reading the text “How a Civil Case Begins”. Vocabulary 

practice. Test your knowledge of English. Developing translation skills. [3, 66; 4] 

2.4. Work in pairs. 

2.5. Watching a movie “Erin Brockovich” in the language lab. 

2.6. Work in pair according the movie. Review the film. 

ЛЗ: Тема 3. LEGAL PROCEDURE-CIVIL CASES 

3.1. Essential vocabulary. Practicing pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. Text 

‘Police’ 

3.2. Test your knowledge of English. Translation the text ‘Права та обов’язки сторін у 

цивільному процесі’ p.1 [6, 73]. 

3.3..Vocabulary practice. Test your knowledge of English. Developing translation skills. 

‘Права та обов’язки сторін у цивільному процесі’ p.2  [6, 74]. 

3.4. Watching a movie “Intolerable Cruelty” in the language lab. 

3.5. Work in pair according the movie. Review the film. 

3.6. Visit to the Sumy district local trial court. 

ЛЗ: Тема 4. CRIMINAL LAW 

4.1.Work on vocabulary (Vocabulary notes). Vocabulary practice. Listening and speaking:[3, 

58] 

4.2. Essential vocabulary. Practicing pronunciation. Developing translation skills. [3, 59-61; 

4]. Dialogues speech. Work in pairs. Doing the exercises using the essential vocabulary. 

4.3. Test your knowledge of English. Reading the text “HISTORICAL BACKGROUND OF 

CRIMINAL LAW”. Vocabulary practice. Test your knowledge of English. Developing 

translation skills. [3, 66; 4] 

4.4. Work in pairs. Practicing dialogic speech. 

4.5. Watching a movie “12 Angry Men” in the language lab. 

4.6. Doing exercises according the movie. 

ЛЗ: Тема 5. LEGAL PROCEDURE-CRIMINAL CASES 

5.1. Essential vocabulary. Testing the knowledge of English. Dialogues speech. Work in pairs. 

Doing the exercises using the essential vocabulary. [2, р 81, 5] 

5.2. Work in pairs. Dialogues speech using the functional expressions. Translation the 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://kinowar.com/%2525d0%2525be%2525d1%252582%2525d0%2525b7%2525d1%25258b%2525d0%2525b2%2525d1%25258b-%2525d0%2525be-%2525d1%252584%2525d0%2525b8%2525d0%2525bb%2525d1%25258c%2525d0%2525bc%2525d0%2525b0%2525d1%252585/%2525d1%25258d%2525d1%252580%2525d0%2525b8%2525d0%2525bd-%2525d0%2525b1%2525d1%252580%2525d0%2525be%2525d0%2525ba%2525d0%2525be%2525d0%2525b2%2525d0%2525b8%2525d1%252587-erin-brockovich/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1572532366219000&sa=D&ust=1572532366526000&usg=AFQjCNFeImLfxFGqP9IRgsGu0akdYc-5rA


 

 

text “КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА” Test your knowledge of 

English. 

5.3. Making a short summary of the text using the vocabulary. Vocabulary practice. Test your 

knowledge of English. [2, 3, 137]. Test your knowledge of English. Developing translation 

skills. Work in pairs. 

5.4. Watching a movie “To Kill a Mockingbird” in the language lab. 

5.5. Doing exercises according the movie.. 

5.6. Module test 

7.2 Види навчальної діяльності 

1. рольова гра, ділова гра, моделювання, виконання групового практичного завдання; 

2. есе – твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає 

індивідуальні враження, роздуми з конкретного питання;   

3. виконання перекладу текстів, використовуючи вокабуляр та глосарій з тем; 

4. ігрові: рольові та ділові ігри; навчальні ігри; тренінги в активному режимі; 

8.   Методи викладання, навчання 

1. Демонстрація. 

2. Творчий метод. 

3.  Навчальна дискусія / дебати. 

4. Мозковий штурм. 

9. Методи та критерії оцінювання Поточний контроль засвоєння студентами 

матеріалу та стану виконання самостійної роботи здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається) у вигляді перекладу текстів, опрацюванню 

англомовних фільмів з практичних аспектів за темами, підсумковий модульний контроль 

– у формі письмового перекладу та підсумкового тесту. 

9.1. Критерії оцінювання Оцінка студента формується таким чином: 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред.; Лб. – 64 

год/32; пмк 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

6-й семестр - R = 100 балів (1 модуль 40 балів + 2 модуль 60 балів). 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

6-й семестр 
а) Робота на аудиторних заняттях (0,15R = 18 балів): 

- Практичні заняття: 32 * 1 бал/пр. = 32 балів (1 модуль 8 балів + 2 модуль 24 бали) 

б) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 50 балів. 

(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного –(20 балів + 30 балів) 

в)Виконання завдань самостійної роботи – 18 балів (3 модуль 9 балів + 4 модуль 9 

балів) 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох 

тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його 

складових не підвищуються. 

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі 



 

 

за призначенням викладача) та робіт за п.6. 

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

А ВІДМІННO  відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 ≤ RD ≤ 100 

В ДУЖЕ ДОБРЕ в загалом правильна робота з певною кількістю помилок 82 ≤ RD < 89 

С ДОБРЕ  виконання задовольняє мінімальні  критерії 74 ≤ RD < 81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно)  можливе повторне складання 64 ≤ RD < 73 

Е ДОСТАТНЬО - рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії 60 ≤ RD < 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе складання заходу підсумкового контролю 35 ≤ RD < 59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, 

необхідний повторний курс навчальної дисципліни RD < 35 

- Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають 

незадовільні рейтингові бали за семестр (від 7 до 20), складають додатковий захід 

підсумкового семестрового контролю - залік (за процедурою письмового тестування). В 

останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%; 

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 6 до заходу підсумкового 

семестрового контролю не допускаються. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання  За дисципліною передбачені такі 

методи поточного формативного оцінювання: опитування та усні коментарі викладача за 

його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, 

самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаних практичних завдань, переклад текстів, моделювання ситуацій. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання  залік 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань, 

індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі переклади повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни   друковані наукові, 

навчально-методичні, науково-популярні та інші видання; електронні 

видання;  інші матеріали та джерела інформації. 

10.1 Засоби навчання 

Технічні засоби (кінофільми), Комп’ютери, 

комп’ютерні системи та мережі,  Лінгвістичні 

кабінети. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 
1. .Kobyakova, O.V.YemelyanovaJusticeandLaw : 

studyguide/ I.K. Kobyakova, O.V.Yemelyanova. – 

Sumy : SumyStateUniversitety, 2014. – 211 p. 

2. Т. Б. Вільчик, П. М. Каркач, А. В. Лапкін 

Організація судових та правоохоронних органів 

:навч. посіб. : у 2 ч. / Т. Б. Вільчик, П. М. 

Каркач, А. В. Лапкін та ін. ; за ред. Л. М. 

Москвич. – Х. : Право, 2016. 



 

 

3. 5.Бурбика М. М. Б91 Судові та 

правоохоронніоргани (у схемах і таблицях) 

:навчальнийпосібник / М. М. Бурбика, М. С. 

Уткіна. – Суми 

:Сумськийдержавнийуніверситет, 2016. – 123с 

4. Марочкін. Організація судових та 

правоохоронних органів: підруч ник. Є. 

Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; 

за ред. І. Є. М арочкіна. - X . : П раво, 2013. - 

448 с. 

5. Shumenko, O. A. 3500 Methodological 

instructions for the practical course of judicial 

(legal) terminology [Текст] : for the students of 

speciality 6.020303 "Translation" of the full-time 

course of studies / O. A. Shumenko. – Sumy : Sumy 

State University, 2013. – 76 с. – 8-00. 

Додаткова література 

6. Черноватий Л.М., КарабанВ.І.,Іваненко 

Ю.П.,Ліпко І.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури. Навчальний посібник. – 

3-є видання., виправлене і доповнене. – Вінниця: 

Нова Книга, 2006. – 656 с. 

7. Павлова Е.К., Шишкина Т.Н. Английский язык 

для юристов.Branches of Law. Серия «Учебники 

МГУ». Ростов н/Д: «Феникс 

8. Гуманова Ю.Л., Королева В.А., Свешникова 

М.Л., Тихомирова Е.В. Just English. Английский 

для юристов: Учебное пособие. – М.: 

Гуманитарное знание, ТЕИС, 1998. – 198 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  



 

 

Основи синхронного перекладу 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
Основи синхронного перекладу 

юридичних текстів 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій.  

Кафедра германської філології 

Розробник(и) 

Медвідь Олена Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (3-

4 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій та 32 години 

лабораторних занять), 102 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

спеціальності 035 Філологія 

Передумови для вивчення дисципліни 

Лексикологія, Практичний курс англійської 

мови, Практика перекладу з основної 

(англійської) мови, Теоретична граматика зі 

змістовим модулем: граматичні проблеми 

перекладу, Юридична філологія 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Метою навчальної дисципліни є вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти, 

зокрема підготовки висококваліфікованих перекладачів з англійської мови  на рідну та 

навпаки (в усній формі). Зміст навчального матеріалу та організація навчального процесу 

спрямовано на забезпечення фахових компетентностей щодо практичного 

застосовування сучасних електронних технологій для проведення синхронного перекладу 

та досконалого знання і володіння як державною, так і англійською мовами. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  
ТЕМА1. Синхронний переклад, предмет, еволюція та становлення.  

Концепт, ситуація, фонові знання.  

ТЕМА 2. Одиниці синхронного перекладу. Метамова юриспруденції. 

 Денотативний, комунікативний та трансформаційний підходи. Точність та адекватність 

перекладу. 

ТЕМА 3. Професіонограма спеціаліста-перекладача, моделювання його поведінки.  

Компетентність та компетенція сучасного перекладача юридичного дискурсу.   

ТЕМА 4. Місце пресупозиції та імплікації в процесі синхронного перекладу 

юридичного тексту.  

Контекст, ситуація та фонові знання. Основні засоби синхронного перекладу. 

ТЕМА 5.  Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори синхронного перекладу 

юридичного дискурсу.  

Поняття про лінгвістичний знак, денотат і концепт. Денотативне та конотативне значення. 

Тезаурус як відтворення екстралінгвістичного світу.  

ТЕМА 6.  Мовленнєві закони економії та надмірності в процесі перекладу. 

 Модуляція та трансформація в процесі синхронного перекладу.  

                                                   Змістовий модуль 2  
ТЕМА 7. Синхронний переклад різних за жанром та стилем текстів юридичного 

дискурсу. 

 Поняття стилю, жанру та дискурсу: суто лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники. 

ТЕМА 8. Універсальний перекладацький скоропис як оптимізація синхронного 

перекладу.  

Види перекладацького скоропису. Моделювання тексту перекладу.  

ТЕМА 9. Соціолінгвістичний та прагматичний аспекти перекладу в сфері 

юриспруденції. 

 Поняття соціолінгвістики. Прагматика тексту, прагматичне значення. 

ТЕМА 10. Частиномовний та синтаксичний аспекти перекладу юридичного тексту.  

Лінгвальні одиниці в синхронному перекладу. Синтаксична структура аналітичних та 

синтетичних мов. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Знати понятійний апарат теоретичних основ синхронного перекладу, 
розуміти основні принципи та засоби синхронного перекладу; механізм 

прогнозування перекладу, ідентифікувати форми синхронного перекладу. 

РН2. 
Ааналізувати лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори синхронного 

перекладу; декодувати юридичні тексти, розуміти інтенції адресантів. 

РН3. 
Застосовувати бази даних лінгвістичного спрямування,  використовувати 

сучасні методи перекладу та електронні технології для опрацювання 

текстової інформації. 

РН4. 

Використовувати закони економії та надмірності в перекладі;уміння 
вживання синонімічних одиниць в усному мовленні, а також вживання 

складних  одиниць (до скорочень та абревіатур юридичного дискурсу), 

використовуючи засоби текстової компресії/експансії. 

РН5. 

Аналізувати морфологічні та синтаксичні одиниці перекладу як на 

структурному, так і когнітивному рівнях, застосовувати 

трансформаційні моделі перекладу та робити висновки про їх 

доречність у переході від вихідного до цільового тексту 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 
ТЕМА1.  

Л. 1. Синхронний переклад, предмет, еволюція та становлення.  

Концепт, ситуація, фонові знання.  

ТЕМА 2. 

Л. 2.  Одиниці синхронного перекладу. Метамова юриспруденції. 

 Денотативний, комунікативний та трансформаційний підходи. Точність та адекватність 

перекладу. 

ТЕМА 3. 

Л.3. Професіонограма спеціаліста-перекладача, моделювання його поведінки.  

Компетентність та компетенція сучасного перекладача.   

ТЕМА 4. 

Л. 4.  Місце пресупозиції та імплікації в процесі синхронного перекладу юридичного 

тексту.  

Контекст, ситуація та фонові знання. Основні засоби синхронного перекладу. 



 

 

ТЕМА 5.  

Л. 5-6. Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори синхронного перекладу 

юридичного дискурсу.  

Поняття про лінгвістичний знак, денотат і концепт. Денотативне та конотативне значення. 

Тезаурус як відтворення екстралінгвістичного світу.  

ТЕМА 6 

Л. 7-8.  Мовленнєві закони економії та надмірності в процесі перекладу. 

 Модуляція та трансформація в процесі синхронного перекладу.  

                                                    
ТЕМА 7.  

ЛЗ 1-2. Синхронний переклад різних за жанром та стилем текстів юридичного 

дискурсу. 

 Поняття стилю, жанру та дискурсу: суто лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники. 

ТЕМА 8.  

ЛЗ 3-4. Універсальний перекладацький скоропис як оптимізація синхронного 

перекладу.  

Види перекладацького скоропису. Моделювання тексту перекладу.  

ТЕМА 9.  

ЛЗ 5-6. Соціолінгвістичний та прагматичний аспекти перекладу в сфері 

юриспруденції. 

 Поняття соціолінгвістики. Прагматика тексту, прагматичне значення. 

ТЕМА 10.  

ЛЗ 7-8. Частиномовний та синтаксичний аспекти перекладу юридичного тексту.  

Лінгвальні одиниці в синхронному перекладу. Синтаксична структура аналітичних та 

синтетичних мов. 

 
 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до  тестів за  темами 1-6 

НД 3. Підготовка до лабораторних занять 

НД 4. Індивідуальні завдання за результатами вивчення тем 7-10 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  



 

 

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм 

Лекції надають студентам матеріали з теоретичних проблем синхронного 

перекладу з різних наукових точок зору, знайомлять їх із основними поняттями і 

категоріями, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 

1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих змістових 

модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 4). Підготовка до лекцій 

сприятиме активізації і практичної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх 

власного досвіду з предметом навчання (РН 5). Під час підготовки до тестів за 

результатами модульного навчання студенти розвиватимуть навички самостійного 

навчання, швидкого критичного мислення, активізуючи як теоретичні знання, так і 

практичні навички усного/синхронного перекладу, здобуті в лінгафонних кабінетах 

під час лабораторних робіт. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів 

в процесі виконання завдань самостійної роботи, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



 

 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. тематичне тестування- 30 балів;  

2. контрольна робота (тести)-10 балів; 

3. індивідуальні завдання  -48 балів; 

4. колективні дискусії  -12. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та програмного 

забезпечення для підтримки MixLearning (ЗН 

2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 
Ольховська А.С. Синхронний переклад у супільно-

політичній сфері : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів за спеціальністю 

«Переклад» (англійська мова). – Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2014. – 156с.  

https://www.univer.kharkov.ua › news › Olhovska 

Ліпко І.П. Англійська мова для юристів: Підручник для 
студентів та викладачів вищих навчальних закладів. / 
І.П.Ліпко – Вінниця: Нова Книга, 2014.— 208 с.  
lib.istu.edu.ua › .. 

Допоміжна література: 
   1. Кулєзньова С. С.  Усний двосторонній переклад. 

Метод вказівки до виконання домашньої контрольної 

роботи. Ч. І. Київ НТТУ, 2012. 80 с. 

2.Максімов С.Є. Практичний курс перекладу 

(англійська та українська мови).Теорія та практика 

перекладацького аналізу тексту для студентів 

факультету перекладачів та факультету заочного та 

вечірнього навчання: / С.Е.Максимов — Навч. 

посібник. — К.: Ленвіт, 2012 —203 с.  

fif.mdu.edu.ua › wp-content › uploads › 2019/01 

3.Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад 
(англійська та українська 

мови). Теорія та практика усного двостороннього 

перекладу для 

https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-10-20/Olhovska.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-10-20/Olhovska.pdf
http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=34&id=5006&par=23&page=1
http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=34&id=5006&par=23&page=1
http://fif.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/2-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%9F%D0%9A%D0%9F%D0%97%D0%9E%D0%86%D0%9C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-II-IV-2018-2019.doc
http://fif.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/2-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%9F%D0%9A%D0%9F%D0%97%D0%9E%D0%86%D0%9C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-II-IV-2018-2019.doc


 

 

студентів факультету перекладачів та факультету 

заочного та вечірнього 

навчання (+ 2 компакт-диски) / С.Є. Максимов// : 

Навч. пос. [5-е вид., 

виправлене та доповнене]. — К. : Ленвіт, 2015 — 416 

с.  

catalog.library.tnpu.edu.ua › DocDescription 

4. Нестеренко Н.М., Лисенюк К.В. A Course in 
Interpreting and   Translation. / Н.М.Нестеренко, К.В. 
Лисенюк — Вінниця: Нова Книга 2006 — 240 с.  

https://issuu.com › novaknyha › docs › issuu 

6.  Ребрій О.В. Основи перекладацького 

скоропису / О.В. Ребрій [Ред.Л.М. Черноватий, 

В.І. Карабан]. — Вінниця: Нова Книга, 2012 — 

152 с.  

https://books.google.com.ua/books?id=gwToCQAAQBAJ&
printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

7.Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – 

Навч.посібник. – Вінниця:Вид-во «Фоліант», 2004. – 112 

с.  

https://essuir.sumdu.edu.ua › handle 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 - 

2019. http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
2. Taylor-Bouladon Valerie. Conference 

Interpreting / Valerie Taylor-Bouladon — 

Principles and Practice. — Adelaide: 

Crawford House Publishing, 2001. — 290 p.  

https://www.amazon.com › Conference-Interpreti.. 

3. Денисова С.П. Запозичене слово: переклад 

або імплантація / С.П.Денисова //Актуальні 

проблеми перекладознавства та навчання 

перекладу в мовному вузі: Зб.наук. праць. 

— К.: Видав. центр КНЛУ, 2016. —С. 57—

59. 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=278398
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=278398
https://issuu.com/novaknyha/docs/issuu
https://issuu.com/novaknyha/docs/issuu
https://books.google.com.ua/books?id=gwToCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=gwToCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books/about/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html?id=wm65CgAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html?id=wm65CgAAQBAJ
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361?locale=ru
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2361?locale=ru
http://tractatus.sumdu.edu.ua/
https://www.amazon.com/Conference-Interpreting-Valerie-Taylor-Bouladon-ebook/dp/B006T69SFW


 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Офісна діяльність та легалізація 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Офісна діяльність та легалізація  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник 

Прокопенко Антоніна Вадимівна, 

кандидат філологічних наук, ст. викладач 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

5-8-й семестри – обсяг навчальної 

дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин 

лекцій, 32 години лабораторних занять), 

102 години становить самостійна робота 

Мови викладання Англійською та українською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни Практичний курс англійської мови  



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти 

фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі ділового 

мовлення та офісно-ділової кореспонденції та здатності їх використовувати у 

професійній перекладацькій діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Офісна діяльність та легалізація» 

Тема 1. Сфери професійної діяльності перекладача.  

Вступ. Офісна діяльність перекладача, її складові. Легалізація документів.  

Тема 2. Правові аспекти перекладної документації.  

Консульська легалізація. Інструкція з легалізації документів у Міністерстві 

внутрішніх справ України.  

Тема 3. Основи ділової комунікації.  

Загальні принципи та вимоги до оформлення вербальних блоків. Нотаріальний 

переклад. Основні стандарти написання офіційно-ділових документів.  

Тема 4. Стиль англомовних документів міжнародних організацій (ділове 

мовлення).  

Міжнародний стандарт ISO 2384. 

Змістовий модуль 2 «Апостиль та легалізація документів» 

Тема 5. Принципи ділового спілкування.  

Типологія кліше, штампів, фраз у між культурному діловому спілкуванні. 

Апостиль. 

Тема 6. Основи ведення та перекладу бізнес-кореспонденції та офіційної 

документації.  

СТТУ АПУ 002-2000 стандарт асоціації перекладачів України 

Тема 7. Офісна діяльність та усний переклад.  

Організація зустрічей, конференцій, переговорів. Конфліктологія та ведення 

переговорів. Письмова комунікація: Бізнес-листи. Написання резюме.  



 

 

Тема 8. Основи невербальної комунікації в офісній діяльності.  

Загальні поняття про невербальну семіотику. Психологічний тренінг перекладача. 

Стратегії написання листів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Знати лексичний запас з дисципліни у рамках опрацювання 

теоретичного та практичного матеріалу 

РН2. 
Застосовувати навички вільного усного та письмового перекладу з 

англійської мови на українську та навпаки 

РН3. З’ясовувати специфіку вербальної та невербальної бізнес-

комунікації 

РН4. Демонструвати уміння застосовувати перекладацько-лінгвістичні 

навички в офісній діяльності перекладача 

РН5. Встановлювати правові аспекти ведення перекладацької діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Вступ. Офісна діяльність перекладача, її складові. Легалізація документів. 

ЛЗ 1-3 Офіційна транслітерація в Україні. Telephoning 1: phones and numbers. 

Telephoning 2: getting through. Telephoning 3: messages. Telephoning 4: arrangements.  

Тема 2.  

Л 2. Консульська легалізація. Інструкція з легалізації документів у Міністерстві 

внутрішніх справ України.  

ЛЗ 4-6 Faxes. E-mails. Meetings 1: types of meeting. Meetings 2: the role of the 

chairperson. 

Тема 3.  



 

 

Л 3. Загальні принципи та вимоги до оформлення вербальних блоків. Нотаріальний 

переклад. Основні стандарти написання офіційно-ділових документів.  

ЛЗ 7-9 Відмінності у написанні дати, чисел, цифр в офіційно-діловій комунікації 

британською та американською англійською.  

Тема 4.  

Л 4. Міжнародний стандарт ISO 2384 

ЛЗ 10-12 Здійснення та оформлення відповідно до міжнародного стандарту ISO 

2384 перекладу науково-технічного тексту.  

Тема 5 

Л 5. Типологія кліше, штампів, фраз у між культурному діловому спілкуванні. 

Апостиль. 

ЛЗ 13-15 Здійснення перекладів залікової книжки, свідоцтва про народження та 

пенсійного посвідчення. Meeting 3: points of view. Meeting 4: agreement and 

disagreement. 

Тема 6. 

Л 6. СТТУ АПУ 002-2000 стандарт асоціації перекладачів України 

ЛЗ 16-18 Здійснення перекладів свідоцтва про одруження, про розірвання шлюбу 

та трудової книжки. Meeting 5: discussion techniques. 

Тема 7.  

Л 7. Організація зустрічей, конференцій, переговорів. Конфліктологія та ведення 

переговорів. 

ЛЗ 19-21 Письмова комунікація: Бізнес-листи. Написання резюме. Negotiations 1: 

situations and negotiations. Negotiations 2: Preparing.  

Тема 8. 

Л 8 Загальні поняття про невербальну семіотику. Психологічний тренінг 

перекладача.  

ЛЗ 22-24 Стратегії написання листів. Negotiations 3: furthering negotiations. 

Negotiations 4: difficulties. Negotiations 5: reaching agreement. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до контрольної роботи. 

НД 3. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 



 

 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-6. 

НД 4. Розробка інтелектуальної карти за темами 7-8.  

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. практичні заняття; 

МН3. майндмеппінг; 

МР4. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції надають студентам матеріали з офісної діяльності перекладачів з різних 

точок зору, знайомлять їх із основними принципами легалізації документів, що є 

основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах (РН 1, РН 2, РН 3). Вони 

доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 4, РН 5, 

РН 6). Підготовка до лекцій сприятиме активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом навчання (РН 3). 

Практико-орієнтоване навчання передбачає здійснення власних перекладів різних  

офіційно-ділових документів (РН 5, РН 6). Самостійному навчанню сприятиме 

підготовка до лекцій, практичних занять, а також робота в невеликих групах та 

парах для вирішення проблемної ситуації, що буде проаналізовано, обговорено та 

продемонстровано у звіті про виконання завдань практико-орієнтованого навчання.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 



 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування, опитування та усні коментарі викладача за їх результатами, настанови 

викладачів у процесі виконання завдань самостійної роботи, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 4 тематичні тестування 20 балів;  

2. контрольна робота 20 балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 30 балів; 

4. колективні дискусії 30 балів. 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: 

проходження курсу Writing Better E-mails масового он-лайн курсу 

FUTURELEARN або Business English: Planning and Negotiating масового он-лайн 

курсу COURSERA, який може бути зараховане як індивідуальні завдання та 

колективні дискусії. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), графічних засобів (ЗН 2) 

та комп’ютеру, комп’ютерної системи та 

мереж (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Сухова А. В. Ділова англійська мова : навч.-

метод. посібник = Business English : book for 

the students of "Translation and Interpreting" 



 

 

department and students of economic specialties / 

А. В. Сухова ; Харківський політехнічний ін-т, 

нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 

76 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/Kh

PI-

Press/29150/1/Sukhova_Business_english_2016

.pdf 

Допоміжна література: 

2. Robert G. Insley. Business Letters & Memos 

from Communicating in Business. – 2nd Edition. – 

Kendall Hunt Publishing Company, 2014. 

https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/h

eupload/pdfs/Insley_2e_Ch9.pdf 

3. Ділова кореспонденція : рекомендації до 

написання та оцінювання = Business 

Correspondence: Tips on Writing and Assessment 

: навчальний посібник / Державний вищий 

навчальний заклад “Українська академія 

банківської справи Національного банку 

України” ; [уклад.: С. В. Дорда, І. В. Соколова, 

Л. В. Гнаповська та ін.]. – Суми :ДВНЗ “УАБС 

НБУ”, 2014. – 158 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

4. СТТУ АПУ 002-2000 Стандарт асоціації 

перекладачів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.uta.org.ua/16.htm 

5. Certification of public documents. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mfa.gov.ua/en/consular-

affairs/consultation/apostily 

6. ISO 2384:1977 Documentation – Presentation 

of translations [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.iso.org/standard/7274.html 

7. Legalization of Documents [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/consular-

services/apostille-and-legalization/legalization 

 

 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29150/1/Sukhova_Business_english_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29150/1/Sukhova_Business_english_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29150/1/Sukhova_Business_english_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29150/1/Sukhova_Business_english_2016.pdf
https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/heupload/pdfs/Insley_2e_Ch9.pdf
https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/heupload/pdfs/Insley_2e_Ch9.pdf
http://www.uta.org.ua/16.htm


 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

СПЕЦРОЗДІЛИ ПЕРЕКЛАДУ ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ: ПЕРЕКЛАД 

ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
Спецрозділи перекладу зі змістовим 

модулем: переклад ділового мовлення 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Баранова Світлана Володимирівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 



 

 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з: вступу до 

мовознавства зі змістовим модулем: вступ 

до перекладознавства, практичного курсу 

англійської мови, практики перекладу з 

основної (англійської) мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи 

спеціальних знань у галузі перекладознавства і здатності гнучко й ефективно 

використовувати їх для розв’язання комунікативних завдань у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування, в організації ділової комунікації.  

Дисципліна формує здатність вільно оперувати спеціальною термінологією, 

правильно оформлювати усне й писемне мовлення цільовою мовою згідно з 

тенденціями та вимогами стилю, реквізитами ділових паперів, нормами офіційно-

ділового перекладу та факторами, що впливають на його розвиток. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Спецрозділи перекладу» 

Тема 1. Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. 

Вступ. Завдання дисципліни «Спецрозділи перекладу». Суспільне призначення 

перекладу як діяльності. Основні види та способи перекладу. Основні 

перекладацькі трансформації. Особливості складання реферату, анотації та резюме 

вихідного тексту на мові перекладу. Детермінанти перекладацьких дій. 

Тема 2. Вихідний текст як детермінанта перекладацьких дій. 

Роль і функції змісту вихідного та перекладного текстів. Інтерпретація й переклад. 

Тема 3. Лінгвокомунікативні аспекти перекладу. 

Еквівалентність та відповідність у перекладі. Нормативність у перекладі.  



 

 

Тема 4. Лінгвоетнічний бар’єр як детермінанта перекладацьких дій. 

Роль лінгвоетнічного бар’єра у перекладі. Шляхи нейтралізації лінгвоетнічного 

бар’єра. 

Тема 5. Жанрово-стилістичні аспекти перекладу 

Жанрово-стилістичні види текстів та їх переклад. Особливості перекладу медичних, 

спортивних, історичних, юридичних, природничих, поетичних текстів та прозових 

творів. Переклад спеціальної науково-технічної літератури. Спеціальна 

термінологія та специфічна фразеологія. 

Тема 6. Переклад vs культура 

Передача рис культури у перекладах. Явище ввічливості та політичної коректності. 

Переклад професійних підмов у рамках галузевих культур 

Змістовий модуль 2  «Переклад ділового мовлення» 

Тема 7. Переклад ділової  кореспонденції. 

Загальне поняття ділового листа. Типи англійських ділових листів. Користування 

спеціальними словниками та довідковою літературою. 

Тема 8. Переклад офіційних документів. 

Сертифікат як офіційний документ. Типи сертифікатів, способи їх перекладу. 

Основні проблеми перекладу довідок. Заява на роботу. Автобіографія та резюме. 

Тема 9. Нотаріальний переклад 

Поняття нотаріального перекладу. Переклад нотаріальних документів та 

сертифікатів. Типи печаток. Оформлення різної перекладацької документації. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

знати основні аспекти перекладацького процесу, складати список 

спеціальної термінології для розв’язання професійних завдань у 

різних сферах життя 

РН2. 
розширювати лінгвістичну компетенцію перекладача на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 



 

 

розвитку суспільства, техніки і технологій 

РН3. 
застосовувати різні типи перекладацьких трансформацій, знаходити 

перекладацькі помилки та виправляти їх 

РН4. 

установлювати взаємозв’язки між офіційним та неофіційним 

регістрами спілкування у вихідній та цільовій мовах, обґрунтовувати 

доцільність застосованих перекладацьких трансформацій 

РН5. 
створювати та оформлювати переклади текстів різних стилів і 

жанрів, зокрема, ділових паперів 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні 

заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Теоретичні та методологічні аспекти перекладу.  

Вступ. Завдання дисципліни «Спецрозділи перекладу». Суспільне призначення 

перекладу як діяльності. Основні види та способи перекладу. Основні 

перекладацькі трансформації. Особливості складання реферату, анотації та резюме 

вихідного тексту на мові перекладу. Детермінанти перекладацьких дій. 

Тема 2.  

Л 2. Вихідний текст як детермінанта перекладацьких дій.  

ПЗ 1. Роль і функції змісту вихідного та перекладного текстів. Інтерпретація й 

переклад. 

Тема 3.  

Л 3. Лінгвокомунікативні аспекти перекладу.  

Л 4. Еквівалентність та відповідність у перекладі.  

ПЗ 2. Нормативність у перекладі.  



 

 

Тема 4.  

Л 5. Роль лінгвоетнічного бар’єра у перекладі.  

Шляхи нейтралізації лінгвоетнічного бар’єра. 

Тема 5.  

Л 6. Жанрово-стилістичні види текстів та їх переклад.  

Л 7. Переклад спеціальної науково-технічної літератури.  

ПЗ 3. Особливості перекладу медичних, спортивних, історичних, юридичних, 

природничих, поетичних текстів та прозових творів.  

Спеціальна термінологія та специфічна фразеологія.  

Тема 6.  

Л 8.  Передача рис культури у перекладах.  

Явище ввічливості та політичної коректності.  

ПЗ 4. Переклад професійних підмов у рамках галузевих культур 

Тема 7.  

Л 9. Переклад ділової  кореспонденції.  

Л 10. Загальне поняття ділового листа.  

Типи англійських ділових листів, їх переклад.  

ПЗ 5. Користування спеціальними словниками та довідковою літературою. 

Тема 8.  

Л 11. Переклад офіційних документів.  

Л. 12. Сертифікат як офіційний документ. Типи сертифікатів, способи їх перекладу.  

Л 13. Основні проблеми перекладу довідок.  

Л 14. Заява на роботу.  

ПЗ 6. Резюме. 

ПЗ 7. Автобіографія. 

Тема 9.  



 

 

Л 15. Поняття нотаріального перекладу.  

Переклад нотаріальних документів та сертифікатів.  

Л 16. Типи печаток.  

ПЗ 8. Оформлення різної перекладацької документації. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1, 4  та підсумкових тестів за змістовими 

модулями; 

НД 3. Підготовка до практичних занять в межах тем 2, 3, 5-9 ; 

НД 4. Виконання кейсу за результатами вивчення тем 7-9; 

НД 5. Індивідуальні завдання (презентації-доповіді на основі аналізу науково-

теоретичних джерел) до тем 1-6; 

НД 6. Обговорення-дискусії  (колективні та групові) за темами 3, 5, 6. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. практичні заняття з використанням групової та фронтальної роботи; 

МН5. проблемно-пошукові методи; 

МН 6. міждисциплінарне навчання. 

 

Лекції надають студентам матеріали з окремих розділів теоретичного 

перекладознавства та ділової комунікації, поглиблено знайомлять їх із основними 

аспектами перекладацького процесу, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у 

вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу та 

спираються на інші дисципліни (РН 2). Вони доповнюються завданнями для 

самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН3, РН 4 та РН 5). Підготовка до лекцій та 



 

 

практичних занять сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за 

рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом навчання під час розв’язання 

конкретних завдань, стимулює до пошуку власного вирішення проблеми (РН 4, РН 

5). Під час підготовки до тестів за результатами модульного навчання студенти 

розвиватимуть навички самостійного навчання, швидкого критичного читання, 

синтезу та аналітичного мислення, використання знань з різних предметних 

областей в контексті завдання, що розв’язується (РН 2, РН 3, РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі виконання практичних завдань, перевірка, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), 



 

 

письмових тестувань (М2), перевірки виконання індивідуальних завдань (М3) та 

колективних і групових дискусій (М4). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. ситуативні завдання (вирішення, обговорення) 40балів;  

2.індивідуальні завдання (презентації, захист, виконання кейсу) 18 балів; 

4. колективні та групові дискусії балів 12 балів;  

3 тематичні тестування балів 10 балів;  

2. підсумкові тести за модулями 20 балів; 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: 

проходження курсу одного з 5-ти курсів спеціалізації  BUSINESS ENGLISH 

COMMUNICATION SKILLS масового он-лайн курсу COURSERA може бути 

зараховане як індивідуальні завдання та колективні дискусії.  

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН2) та 

електронних освітніх ресурсів  (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Гудманян А.Г. Ділова англомовна 

комунікація: навч. посібник / А. Г. Гудманян, 

Ю. М. Плетенецька, О. М. Линтвар ; Нац. 

авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2016. – 126 с. 

2. Переклад текстів міжнародних 

англомовних угод українською мовою: Три 

базові угоди у галузі прав людини: навч. 

посіб. / Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева, 

Н. В. Зінукова [та ін.]. – Вінниця : Нова 

Книга, 2017. – 272 с.                       

Допоміжна література: 

1. Баранова С. В. Спецрозділи перекладу : 

конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 

"Переклад" денної форми навчання / С. В. 

Баранова. — Суми : СумДУ, 2012. — 86 с.  

'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/5735

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc


 

 

5/Baranova.doc' 

2. Кобякова І. К.  Методичні вказівки до 

практичної роботи з навчальної дисципліни 

"Переклад ділового мовлення" : для студентів 

спеціальності "Переклад" / І. К. Кобякова. – 

Суми : СумДУ, 2011. – 46 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=309433 

3. Биконя О. П. Ділова англійська мова: навч. 

посіб. / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 

2010. – 311 с. + Гриф МОН. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=347767 

4. Актуальні проблеми теорії і практики 

сучасного перекладу [Текст] : монографія 

/ С. М. Амеліна, О. В. Бабенко, Н. В. Білоус [та 

ін.] ; за заг. ред. С.М. Амеліної. – К. : ЦУЛ, 

2018. – 470 с.  

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=685663 

5. Кулешов С. Г. Загальне документознавство : 

навч. посіб. / С. Г. Кулешов. – К. : Києво-

Могилянська акад., 2012. – 123 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescriptio

n?doc_id=455889 

6. Драб Н.Л. Ділове листування = Business 
Letters : навчальний посібник : Geschäftsbriefe / 
Н. Драб. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 240 с. 
Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

7. Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки» 

(Журнал «Філологічні трактати»). – 2009 - 

2019. http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практика перекладу міжнародної економічної термінології зі змістовим 

модулем міжнародна економіка 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Практика перекладу міжнародної економічної 

термінології зі змістовим модулем міжнародна 

економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Вашист Катерина Миколіївна, асистент 

кафедри германської філології 

Куліш Владислава Сергіївна, кандидат 

філологічних наук, старший викладач 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-8 

семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС,  150 годин, з яких 64 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(16 лекцій та 48 лабораторних), 86 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською та українською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Практика перекладу з основної (англійської) 

іноземної мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи 

спеціальних знань у галузі економічного перекладу та теоретичних основ 

міжнародної економіки які проявляються у  здатності використовувати набуті 

знання  в професійній  перекладацькій діяльності.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Міжнародна економіка» 

Тема 1: Introduction: The Study of Economics 

Тема 2: Macroeconomics. The Economic Growth and Stability 

Тема 3: Inflation and Recession. Competition and Monopolies 

Тема 4: Microeconomics. Supply and Demand 

Тема 5: Money and Finance. Investment 

Тема 6: Labor Market. Employment 

Тема 7: International Trade. Export and Import 

Тема 8: State-owned and Private Sectors in the Economy 

 

 

Змістовий модуль 2 «Практика перекладу міжнародно-економічної термінології» 

Тема 1. Теоретичні та практичні аспекти перекладу економічної термінології. 

1.1. Загальні особливості науково-технічного перекладу. Специфіка перекладу текстів фахового 

спрямування «Економіка». Тема:   Structure of economy 

1.2. Термінологічні аспекти перекладу.  Проблеми перекладу слова як форми.  Тема:    Economic 



 

 

growth conditions 

1.3. Слова у просторі та часі (безеквівалентна лексика і реалії, неологізми, професійна лексика).  

Тема:  Inflation and competitiveness 

1.4. Термінологічні аспекти перекладу фахової лексики.  Тема:    Industrial production and services 

1.5. Шляхи перекладу термінів за допомогою та без допомоги словників.  Тема:     Investment 

Тема 2. Теоретичні та практичні аспекти перекладу текстів міжнародно-економічного спрямування. 

2.1. Заміна граматико-лексичних форм іншими. Переклад фразеологічних сполучень.  Тема:     

Employment and productivity 

2.2. Іменники із загальним компонентом.   Тема:     Export and import 

2.3. Поширене дієприкметникове означення та його переклад на українську мову.  Тема:    State-

owned and private-owned sectors 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати понятійний та термінологічних апарат теорії та практики усного 

перекладу, стилістичних засобів матеріалів економічного та бізнес 

спрямування, визначати та розпізнавати перекладацькі труднощі, 

будову та правила вживання граматичних і лексичних конструкцій, 

які вживаються як сталі вислови у англомовних та україномовних 

економічних документах, визначати способи перекладу лексичних та 

синтаксичних одиниць, пояснювати різницю в використанні різних 

методів перекладу.  

РН2. 

Здатність розпізнавати труднощі різних рівнів, описувати 

перекладацькі труднощі згідно до лексичного, лексико- семантичного 

та граматичного рівнів, знаходити закономірності  у їх побудові. 

РН3. 

Пояснювати перекладацькі явища в рамках сучасних перекладацьких 

концепцій, використовувати перекладацькі трансформації різних 

рівнів, розробляти перекладацькі стратегії, застосовувати такі види 

перекладу як анотування та реферування.       

РН4. 
Демонструвати уміння давати характеристику перекладу,  

класифікувати тексти з міжнародного права та вимоги до їхнього 

оформлення.  



 

 

РН5. 
Створення власного, самостійного, граматично та композиційно 

правильного перекладу з урахуванням вимог відповідних мов 

(англійської, української). 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (Лз). 

Змістовий модуль 1 «Міжнародна економіка» 

Тема 1.  

Л 1. Introduction: The Study of Economics 

Тема 2:  

Л 2. Macroeconomics. The Economic Growth and Stability 

Тема 3:  

Л 3. Inflation and Recession. Competition and Monopolies 

Тема 4:  

Л 4. Microeconomics. Supply and Demand 

Тема 5:  

Л 5. Money and Finance. Investment 

Тема 6:  

Л 6. Labor Market. Employment 

Тема 7:  

Л 7. International Trade. Export and Import 

Тема 8:  

Л 8. State-owned and Private Sectors in the Economy 

 

Змістовий модуль 2 «Практика перекладу міжнародно-економічної термінології» 



 

 

Тема 1. 

Лз 1 – Лз 2. Загальні особливості науково-технічного перекладу.  

Лз 3 – Лз 4. Специфіка перекладу текстів фахового спрямування «Економіка». Структура економіки 

США та України. 

Лз 5 – Лз 6. Термінологічні аспекти перекладу.    

Лз 7 – Лз 8. Проблеми перекладу слова як форми. Особливості та передумови зростання 

американської та української економіки. 

Лз 9 – Лз 10. Слова у просторі та часі (безеквівалентна лексика і реалії, неологізми, професійна 

лексика). Інфляція та конкурентоздатність американської та української економічної системи. 

Лз 11 – Лз12. Термінологічні аспекти перекладу фахової лексики.  Індустріальне виробництво та 

сфера послуг 

Лз 13 - Лз 14. Шляхи перекладу термінів за допомогою та без допомоги словників 

Лз 15 – Лз 16. Інвестування. Основні проблеми та можливості. 

Тема 2. 

Лз 17 – Лз 18. Заміна граматико-лексичних форм іншими. Переклад фразеологічних сполучень. 

Зайнятість та продуктивність праці. 

Лз 19 – Лз 20. Іменники із загальним компонентом. Експорт ті імпорт. 

Лз21 – Лз 24. Поширене дієприкметникове означення та його переклад на українську мову. 

Державне та приватне підприємство. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій та лабораторних занять 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1-8 (лекції), 1-2 (лабораторні заняття) 

НД 3. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-8 (лекції) тем 1-2 (лабораторні заняття). 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції- візуалізації; 

МН2. Кейс-стаді / аналіз ситуації;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 



 

 

Лекції надають студентам матеріали з практики перекладу та основи економіки, 

поглиблюють їх знання в галузях економічного перекладу, знайомлять їх із 

основними поняттями економіки, що є важливим для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у 

вигляді окремих перекладацьких тактик та концепцій, що інтегруються з іншими 

частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються завданнями для лабораторних занять та 

самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). Підготовка до лекцій сприятиме 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного 

досвіду з предметом навчання (РН 3). Під час підготовки до письмових робіт за 

результатами модульного навчання студенти розвиватимуть навички самостійного 

навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінювання дисципліни відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою 

шкалою: 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

B ДОБРЕ – вище середнього рівня 

лише з кількома помилками 

4, 5 (добре) 

 

 

4, 0 (добре) 

82  ≤ RD ≤ 89 

C ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю помилок 

74 ≤ RD ≤ 81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

3, 5 (задовільно) 

 

3, 0 (задовільно) 

64 ≤ RD ≤ 73 

E ЗАДОВІЛЬНО – виконання 

задовольняє мінімальні  критерії 

60 ≤ RD ≤ 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе 

повторне складання  

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

RD < 35 



 

 

1 (незадовільно) 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в 

процесі виконання завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). Всі 

роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 2 тематичні тестування 40 балів;  

2. мікротестування (лекції) 10 балів; 

3. індивідуальне завдання завдання (виконання, захист) 20 балів; 

4. колективні дискусії (30). 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік, оцінка за який 

формується виконанням зазаначених завдань протягом семестру. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) , лінгафонного кабінету 

(ЗН2) та програмного забезпечення для 

підтримки MixLearning (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин 

– English for International relations : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закладів. – 3-е видання перероб і 

допов. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 256с.   

Допоміжна література: 

1. Kulish V. S. Methodological instructions for the 

course of translation of international terms. - Sumy 

: Sumy State University, 2012. - 59 с.  

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 



 

 

1. http://elearning.sumdu.edu.ua 

http://elearning.sumdu.edu.ua/works/269/nodes/852 

2. Дуднік Т. Англомовні запозичення в українській 

фінансово- економічній термінології та особливості їх 

перекладу / Т. Дуднік // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2013. – №20. – С. 241–243. 

3. Крисанова Т.А. Особливості перекладу англійських 

економічних термінів  

в умовах безеквівалентності / Т. А. Крисанова // Наукові 

записки Національного університету "Острозька 

академія". – 2010. – №14. – С. 371–374. 

4. Ланова О.В., Каплун С. Д. Переклад спеціальної 

лексики сфери економіки з англійської мови на 

українську / О. В. Ланова // Науковий вісник  

Південноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського. – 2010. – № 10. – С. 

47–52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Переклад текстів з цивільного права 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Переклад текстів з цивільного права 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій 

Розробник(и) Шуменко Ольга Анатоліївна 

Рівень вищої освіти 
перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем (48 

годин практичних робіт), 102 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійська, українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Переклад юридичної термінології. 

Практика перекладу з англійської 

мови.Вступ до мовознавства, Вступ до 

перекладознавства, Порівняльна 

лексикологія англійської та української 

мови, Граматичні проблеми перекладу та 

Історія англійської мови. 

Додаткові умови додаткові умови відсутні. 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні». 

3. Мета навчальної дисципліни 

У VIIІ  семестрі продовжується  поглиблення знань, вдосконалення вмінь та навичок 

студентів з перекладу текстів та матеріалів зі спеціальних галузей підвищеної 

складності.  Відповідно до програмних вимог  метою дисципліни є забезпечення фонових 

знань студентів, необхідних майбутнім перекладачам для роботи у галузі 

юриспруденції, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких 

навичок та умінь з точки зору розуміння ділового юридичного мовлення. Поглиблення 

словникового запасу студентів у рамках матеріалу, що планується для IV курсу, 

розвиток у студентів навиків вільного усного та письмового перекладу на основі лексики 

та граматики, що вивчається на цьому ступені. Передбачаються вправи на тренування 

іншомовної термінології за темою на рівні тексту, на розвиток контекстуальної 

догадки та механізму антиципації, на закріплення навичок розпізнавання термінів та 

знаходження відповідників. Продовжується робота над фонозаписами, текстами та 

вправами підручника, а також інших англомовних джерел. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 ПРОГРАМА 

 Вступ: Визначення юридичного перекладу. Граматичні та лексико-семантичні проблеми 

перекладу юридичних  текстів. Особливості вживання юридичної лексики у текстах  з 

цивільного права.  [1, 8-33][6, 5-15][14, 77-88][15, 11-28][15, 72-81] 

Тема 1: Суди. Різновиди судів в українській та британській судовій системі. Труднощі 

перекладу лексичних одиниць, що позначають назви судів та учасників судового 

процесу в україномовній та англомовній реаліях.[1, 34-57] [2, 14-77][6, 14-34] [13, 162-

165] 

Тема 2: Цивільне право. Загальні поняття цивільного права. Переклад лексичних 

одиниць загального юридичного змісту.[1, 58-85], [3,  28-42][6, 34-42][13, 159-161], [13, 

165-166] 

Тема 3: Судовий процес. Порядок ведення цивільної справи. Проблеми перекладу 

лексичних одиниць, що позначають норми ведення цивільної справи. [1, 108-129] [13, 

158-159][4, 15-23] 

Тема 4: Деліктне право, як частина цивільного права. Проблеми перекладу лексичних 

одиниць, пов’язаних з деліктним правом.[1, 221-245] [13, 178-179] 

Тема 5: Контракт. Оформлення контракту з урахуванням норм цивільного права. 

Труднощі перекладу лексики для укладення контракту. [1, 246-273][13, 180-181][5, 25-

34] 

Тема 6: Ділові угоди. Оформлення ділової угоди згідно норм цивільного права. 

Переклад лексичних одиниць, що вживаються при укладанні ділової угоди. [1, 274-

301][13, 181-182][4-12] 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
 Мати здатність виявляти знання термінотворення та функціонування 

юридичних термінів у текстах. 

РН2. 
Мати здатність застосовувати бази даних міжнародного юридичного 

спрямування,  використовувати сучасні методи дослідження 

та  інформаційні технології для опрацювання текстової інформації; 



 

 

РН3. 
правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній юридичній діяльності; 

РН4. 
Мати затність демонструвати білінгвальну компетентність на рівні 

професійного юридичного спілкування; 

РН5. Мати здатність адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності лабораторні заняття ЛЗ 

7.1 Види навчальних занять 

 Визначення юридичного перекладу. Граматичні та лексико-семантичні проблеми 

перекладу юридичних  текстів. Особливості вживання юридичної лексики у текстах  з 

цивільного права.  [1, 8-33][6, 5-15][14, 77-88][15, 11-28][15, 72-81] 

Тема 1: Суди. Різновиди судів в українській та британській судовій системі. Труднощі 

перекладу лексичних одиниць, що позначають назви судів та учасників судового процесу 

в україномовній та англомовній реаліях.[1, 34-57] [2, 14-77][6, 14-34] [13, 162-165] 

Тема 2: Цивільне право. Загальні поняття цивільного права. Переклад лексичних одиниць 

загального юридичного змісту.[1, 58-85], [3,  28-42][6, 34-42][13, 159-161], [13, 165-166] 

Тема 3: Судовий процес. Порядок ведення цивільної справи. Проблеми перекладу 

лексичних одиниць, що позначають норми ведення цивільної справи. [1, 108-129] [13, 158-

159][4, 15-23] 

Тема 4: Деліктне право, як частина цивільного права. Проблеми перекладу лексичних 

одиниць, пов’язаних з деліктним правом.[1, 221-245] [13, 178-179] 

Тема 5: Контракт. Оформлення контракту з урахуванням норм цивільного права. 

Труднощі перекладу лексики для укладення контракту. [1, 246-273][13, 180-181][5, 25-34] 

Тема 6: Ділові угоди. Оформлення ділової угоди згідно норм цивільного права. Переклад 

лексичних одиниць, що вживаються при укладанні ділової угоди. [1, 274-301][13, 181-

182][4-12] 

7.2 Види навчальної діяльності 

1. рольова гра, ділова гра, моделювання, виконання групового практичного 

завдання; 

2. есе – твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає 

індивідуальні враження, роздуми з конкретного питання;   

3. виконання перекладу текстів, використовуючи вокабуляр та глосарій з тем; 

4. ігрові: рольові та ділові ігри; навчальні ігри; тренінги в активному режимі; 

8.   Методи викладання, навчання 

1. Демонстрація. 

2. Творчий метод. 

3.  Навчальна дискусія / дебати. 

4. Мозковий штурм. 



 

 

9. Методи та критерії оцінювання Поточний контроль засвоєння студентами 

матеріалу та стану виконання самостійної роботи здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається) у вигляді перекладу текстів, 

опрацюванню англомовних фільмів з практичних аспектів за темами, підсумковий 

модульний контроль – у формі письмового перекладу та підсумкового тесту. 

9.1. Критерії оцінювання Оцінка студента формується таким чином: 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред.; Лб. – 

100 год/32; пмк 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

6-й семестр - R = 100 балів (1 модуль 40 балів + 2 модуль 60 балів). 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

8-й семестр 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,15R = 18балів): 

- Практичні заняття: 32 * 1 бал/пр. = 32 балів (1 модуль 8 балів + 2 модуль 24 бали) 

б) Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 50 балів. 

(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного –(20 балів + 30балів) 

в)Виконання завдань самостійної роботи – 18 балів (3 модуль 9 балів + 4 модуль 9 

балів) 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох 

тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його 

складових не підвищуються. 

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі 

за призначенням викладача) та робіт за п.6. 

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

А ВІДМІННO  відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 ≤ RD ≤ 100 

В ДУЖЕ ДОБРЕ в загалом правильна робота з певною кількістю помилок 82 ≤ RD < 89 

С ДОБРЕ  виконання задовольняє мінімальні  критерії 74 ≤ RD < 81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно)  можливе повторне складання 64 ≤ RD < 73 

Е ДОСТАТНЬО - рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії 60 ≤ RD < 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе складання заходу підсумкового контролю 35 ≤ RD < 59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, 

необхідний повторний курс навчальної дисципліни RD < 35 

- Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59.99), складають 

додатковий захід підсумкового семестрового контролю - (за процедурою письмового 

тестування). 

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до захода підсумкового 

семестрового контролю не допускаються. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладачів в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 



 

 

практичних завдань, переклад текстів, моделювання ситуацій. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Технічні засоби (кінофільми), Комп’ютери, 

комп’ютерні системи та 

мережі,  Лінгвістичні кабінети. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іваненко 

Ю.П., Ліпко І.П., Переклад англомовної 

юридичної літератури. Навчальний посібник. 

– 3-е видання, виправлене і перероблене. – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 656 с. 

2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу 

(аспектний переклад): підручник. –Вінниця: 

Нова Книга, 2003. - 448с. 

3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., 

Ліпко І.П. Переклад англомовної громадсько-

політичної літератури. Міжнародні конвенції 

у галузі прав людини. / За редакцією Л.М. 

Черноватого і В.І. Карабана. Навчальний 

посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 272с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нотаріальний переклад 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Нотаріальний переклад» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Сумський державний 

університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 
Ємельянова О.В., доц., канд. філол., доц. 

кафедри ГФ 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти 

(бакалаврський), НРК 7,  QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем (48 години практичних  

робіт), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова дисципліна для освітньої 

програми 035.041 «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська» 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з: порівняльної 

лексикології, проблем соціального 

варіювання мови в аспекті перекладу,  

теоретичної граматики, граматичних 

проблем перекладу 

Додаткові умови 
«Практика перекладу з основної 

(англійської) мови». 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих філологів-

перекладачів, які здатні демонструвати високий рівень володіння англійською 

мовою та виконувати якісний переклад з англійської та на англійську мову у межах 

юридичної та загальноосвітньої тематики. 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Контракт. 

Поняття угоди. Односторонні та двосторонні угоди. Виконання  

контракту. Часткове та повне виконання. Скасування угоди. 

Тема 2. Ділові операції. 

Уніфікований торговий кодекс. Кредитори та рахунки. Споживчий кредит.  

Тема 3. Закон про нерухомість. 

Термін "нерухомість". Види власності на нерухоме майно. Право власності без  

обмежень. Орендоване майно. Іпотека. 

Тема 4. Спадкове право. 

Заповіти. Управління майном. 

Тема 5. Сімейне право. 

Особливості сімейного права. Права та обов'язки в сім'ї. Розлучення і поділ майна. 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Упевнено володіти державною та англійською мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати результати досліджень 

державною та англійською мовами. 

РН2. 

 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби 

мови та техніку мовлення для досягнення запланованого 

прагматичного результату й організації успішної комунікації. 

РН3. 

 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й 

літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з 

урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати 

узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

РН4. 
Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та 

жанрів. 

РН5. 

Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у 

складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні 

заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1.  Контракт 



 

 

ПЗ 1, 2. Поняття угоди. Односторонні та двосторонні угоди.  

Л 2. Виконання контракту 

ПЗ 3, 4.  Часткове та повне виконання. Скасування угоди. 

Тема 2.  

Л 3. Ділові операції 

ПЗ 5, 6, 7. Уніфікований торговий кодекс. Кредитори та рахунки. 

Споживчий кредит.  

Тема 3.  

Л 4. Закон про нерухомість 

ПЗ 8, 9, 10. Термін "нерухомість". Види власності на нерухоме майно. Право власності без  

обмежень.  

Л 5. Іпотека. 

ПЗ 11, 12. Орендоване майно.  

Тема 4. 

Л 6.   Спадкове право 

ПЗ 13, 14, 15, 16, 17. Заповіти. Управління майном. 

Тема 5.  

Л 7. Сімейне право 

ПЗ 18, 19, 20. Особливості сімейного права. Права та обов'язки в сім'ї  

Л 8. Розлучення і поділ  майна 

ПЗ 21, 22, 23, 24. Передшлюбні угоди. Шлюбний контракт. Цивільний шлюб. 

Опікунство.  

7.2 Види навчальної діяльності  

Аудиторна робота,  індивідуальні завдання.  

НД 1. Два есе за темою на вибір в межах тем 1-5 змісту дисципліни; 

НД 2. Дві мультимедійні презентації на вибір в межах запропонованих тем  (теми 



 

 

1-5 змісту дисципліни): 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

          МН1. Інтерактивні лекції 

          МН2. практичні заняття;  

          МН3. Навчальну дискусію / дебати. 

          МН4. Мозковий штурм. 

          МН5. Кейс-стаді / аналіз ситуації. 

       Лекції надають студентам матеріали з господарчого права, спадкового права, 

правових норм у галузі нерухомості, родинного права. Практичні заняття надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах 

(РН 1 та РН 2). Навчальна дискусія / дебати, мозковий штурм, кейс-стаді / аналіз 

ситуації сприяють всебічному аналізу нагальних питань в галузі господарчого 

права, спадкового права, правових норм у галузі нерухомості, родинного права. 

(результати навчання РН 1, РН 2, РН 3). Самостійному навчанню сприятиме 

підготовка до практичних занять, а також робота в невеликих групах для 

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, а потім 

проаналізовані, обговорені та продемонстровані у звіті про виконання завдань 

практико-орієнтованого навчання. Під час підготовки до презентацій за 

результатами практико-орієнтованого навчання студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного 

мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного 

оцінювання: опитування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 



 

 

практичних завдань. 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань (тестувань) (М1), індивідуальних презентацій (М2) та колективних 

дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні 

завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

           1. робота на практичних заняттях: максимально 40 балів (оцінюється по 15 

балів максимально у кожному модульному циклі: лексика, письмо – 5 балів; 

аудіювання – 5 балів; граматика – 5 балів). 

2. написання  двох есе (7,5 балів кожне) – 15 балів;  

2. контрольна (модульна) робота – 30 балів; 

3. індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист)  – 

15 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

технічних засобів (кінофільмів, радіо- і 

телепередач, звуко- і відеозаписів та ін.) (ЗН 

1); Мультимедіа, відео- і 

звуковідтворювальної, проєкційної апаратури 

(відеокамер, проєкторів, екранів, смартдошки 

(ЗН 2);  комп’ютерів, комп’ютерних систем та 

мереж (ЗН 3); лінгвістичного кабінету (ЗН 4). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Переклад англомовної юридичної 

літератури / Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, 

Ю.П.Іванко, І.П.Ліпко. – Вінниця : Нова 

Книга, 2006. – 656 с. 

2. Chernovaty L., Karaban V. Practical English 

Course (Advanced): Навч. посібник / Л. 

Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова 



 

 

книга, 2008. – 606с. 

3. Kobyakova, І. К. Justice and Law [Текст] : 

study guide / І. К. Kobyakova, 

О. V. Yemelyanova. –       Sumy : Sumy State 

University, 2014. – 211 p.  

4. Теорія і практика перекладу з української 

мови на англійську мову / В.І.Карабан. - 

Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с. 

Допоміжна література: 

Додаткова література 

1. Chernovaty L., Karaban V. Practical English 

Course (Upper Intermediate): Навч. посібник / 

Л. Черноватий, В. Карабан. – Вінниця: Нова 

книга, 2006. – 520с. 

2. Methodological instructions for self-study and 

independent work for the Practical Course of the 

English Language / Compiler:   O.V. 

Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 

2017. – 55  p. 

3. Methodological instructions for self-study and 

independent work on the discipline “Notary 

Translation” / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – 

Sumy : Sumy State University, 2018. – 55  p. 

4.Yemelyanova O. Addressee’s factor in the 

limerick discourse /   O.  Yemelyanova // 

Advance Education: scientific journal. – Kyiv: 

Igor  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 

Publishing House “Polytechnica”. –       №  12. – 

2019. – P. 168-173. DOI: 10.20535/2410-

8286.141688 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Гужва О. О. Що потрібно знати про плагіат: 

посібник з академічної грамотності та етики 

для «чайників». –  URL: 

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/aca

dem_cult/books_ac-gr.pdf. 

2. Deep English. - URL: http://deepenglish.com/ 

 

http://deepenglish.com/


 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практика перекладу текстів з міжнародного права 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Практика перекладу текстів з міжнародного права 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Куліш Владислава Сергіївна кандидат 

філологічних наук, старший викладач 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС,  150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем, 102 години становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською та українською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни 
Практику перекладу з основної (англійської) 

іноземної мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи 

спеціальних знань у галузі юридичного перекладу та теоретичних основ 

міжнародного права, які проявляються у  здатності використовувати набуті 

знання  в професійній  перекладацькій діяльності.  

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Особливості правничої лексики» 

Вступ. Повторення особливостей граматичної будови та стилістичних аспектів англійської мови, 

основних перекладацьких трансформацій з урахуванням вимог мови перекладу, знань з латинської 

мови та українського ділового мовлення. Англійська мова як інструмент міжнаціонального 

спілкування. 

 

Тема 1. Правнича лексика її місце та особливості в юридичних текстах. Особливості перекладу 
правничої лексики. Граматичні трансформації при перекладі правничих текстів. 

 
 

Змістовий модуль 2 «Особливості перекладу текстів міжнародного права» 

Тема 2. Тексти міжнародного права та їх класифікація. Особливості терміносистем. 

Тема 3. Особливості перекладу міжнародних договорів. Віденська конвенція 1969 р. 

Тема 4. Міжнародні організації. Переклад правничої документації ООН. Особливості перекладу 

текстів Європейського Союзу. 

Тема 5. Міжнародне економічне право. Особливості перекладу міжнародних економічних 

договорів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



 

 

РН1. 

Знати понятійний та термінологічних апарат теорії та практики 

перекладу, стилістичних засобів документів з міжнародного права, 

визначати та розпізнавати перекладацькі труднощі, будову та 

правила вживання граматичних і лексичних конструкцій, які 

вживаються в якості сталих висловів у англомовних та 

україномовних міжнародних документах, визначати способи 

перекладу лексичних та синтаксичних одиниць, пояснювати 

різницю в використанні різних методів перекладу.  

РН2. 

Здатність розпізнавати труднощі різних рівнів, описувати 

перекладацькі труднощі згідно до лексичного, лексико- 

семантичного та граматичного рівнів, знаходити закономірності  у їх 

побудові. 

РН3. 

Пояснювати перекладацькі явища в рамках сучасних 

перекладацьких концепцій, використовувати перекладацькі 

трансформації різних рівнів, розробляти перекладацькі стратегії, 

застосовувати такі види перекладу як анотування та реферування.       

РН4. 
Демонструвати уміння давати характеристику перекладу,  

класифікувати тексти з міжнародного права та вимоги до їхнього 

оформлення.  

РН5. 
Створення власного, самостійного, граматично та композиційно 

правильного перекладу з урахуванням вимог відповідних мов 

(англійської, української). 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лабораторні заняття (Лз). 

Вступ. Особливості правничої лексики 

Лз 1 – Лз 2. Повторення особливостей граматичної будови та стилістичних аспектів 

англійської мови.  

Лз 3 – Лз 4. Повторення основних перекладацьких трансформацій з урахуванням 

вимог мови перекладу, знань з латинської мови та українського ділового мовлення.  

Тема 1. 



 

 

 

Лз 5 – Лз 6. Визначення терміну правнича лексика, особливості побудови та 
використання.  

Лз 7 – Перекладацькі труднощі та аналіз текстів міжнародного права.  

Лз 8 – Лз 10. Особливості перекладу правничої лексики. Граматичні трансформації 
при перекладі правничих текстів. 

Тема 2. 

Лз 11 – Лз 12. Визначення поняття міжнародне право. Особливості його 
застосування в сучасному світі.  

Лз 13 - Ознайомлення з аутентичними текстами з міжнародного права, аналіз 
термінології та лексики, створення юридичного тезаурусу.  

Лз 14 – Лз 15. Виокремлення текстів міжнародного права та їх класифікація.. 
Особливості терміносистем. 

Тема 3.  

Лз 16 – Лз 17. Визначення поняття міжнародного договору. Види міжнародних 

договорів та особливості їх структури.  

Лз 18 – Лз 19. Особливості перекладу міжнародних договорів. Віденська конвенція 

1969 р. 

Тема 4. 

Лз 20. Міжнародні організації. Переклад правничої документації ООН.  

Лз 21 - Лз 22. Визначення текстів ЄС. Особливості перекладу та аналіз текстів 

Європейського Союзу. 

Тема 5.  

Лз 23 – Лз 24. Міжнародне економічне право. Особливості перекладу міжнародних 

економічних договорів. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лабораторних занять 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1, 2-5. 

НД 3. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-5. 

8.   Методи викладання, навчання 



 

 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Проблемно-пошуковий метод; 

МН2. Кейс-стаді / аналіз ситуації;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лабораторні заняття надають студентам матеріали з теорії перекладу, знайомлять з 

основними перекладацькими поняття та труднощами, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лабораторні заняття 

ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що 

інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються завданнями 

для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). Підготовка до лабораторних занять 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх 

власного досвіду з предметом навчання (РН 3). Під час підготовки до контрольних 

робіт за результатами модульного навчання студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного 

мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

B ДОБРЕ – вище середнього рівня 

лише з кількома помилками 

4, 5 (добре) 

 

 

4, 0 (добре) 

82  ≤ RD ≤ 89 

C ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю помилок 

74 ≤ RD ≤ 81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

3, 5 (задовільно) 

 

3, 0 (задовільно) 

64 ≤ RD ≤ 73 

E ЗАДОВІЛЬНО – виконання 

задовольняє мінімальні  критерії 

60 ≤ RD ≤ 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе 2 (незадовільно) 35 ≤ RD ≤ 59 



 

 

повторне складання   

 

1 (незадовільно) 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

контрольні роботи та усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладачів в процесі виконання завдань самостійної роботи, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових робіт (М1), 

перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні 

бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть 

відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 2 контрольні роботи 40 балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 12 балів; 

4. колективні дискусії (48). 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та лінгвістичного кабінета 

(ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Коbyakova І. К., Yemelyanova O.V., 

V. S. Kulish V.S. Justice and Law : study 

guide / І. К. Коbyakova, О. 

V.Yemelyanova, V. S. Kulish. – Sumy : 

Sumy State University, 2019. – 220 p. 

Допоміжна література: 

1. Переклад текстів міжнародних 

англомовних угод українською мовою: 

Три базові угоди у галузі прав людини 

[Текст] : навч. посіб. / Л. М. 

Черноватий, Т. В. Ганічева, Н. В. 



 

 

Зінукова [та ін.]. – Вінниця : Нова 

Книга, 2017. – 272 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

4. Артикуца Н. В. Українська правнича 

термінологія в європейському 

контексті: науково-теоретичні та 

навчально-методичні аспекти 

[Електронний ресурс] / Н. В. Артикуца 

// Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Філологічні науки. – 2009. – Вип. 20. – 

С. 32-37. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_200

9_20_11. 

5. Касяненко Д. Лексико-семантичні 

процеси в термінології правового 

євролекту та їхнє відтворення у 

перекладі [Електронний ресурс] / Д. 

Касяненко // Мовні і концептуальні 

картини світу. – 2013. – Вип. 2. – С. 

159-165. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_2_

20. 

6. Рабінович П. М. Правнича мова: 

основні складники (загальнотеоретична 

характеристика) / Рабінович П. М., 

Дудаш Т. І. // Вісник Національної 

академії правових наук України № 1 

(88), 2017. – С. 17–29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практика перекладу з німецької мови для економістів 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Практика перекладу з німецької мови для 

економістів 

 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу   Кафедра германської філології 

Розробник(и) Щигло Лариса Володимирівна 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 

7 рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем (48 години практичних  

робіт), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання німецька 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з: теорії загального 

перекладу та практичного курсу другої 

іноземної мови (німецька) 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного 

конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у 

галузі перекладу економічних текстів та здатності їх використовувати в галузях 

економічної діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Thema1. Die Wirtschaft in Deutschland. 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Wirtschaft der Ukraine. Die Globalisierung als umfassende 

internationale Entwicklung in Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Thema 2. Finanzwelt. 

Geld und Geldfunktionen. Über Devisen und Kurse. Die Börse. 

Thema 3. Geld und Banken. Die Deutsche Bundesbank. Bankgeschäft. Zahlungsverkehr. 

Zahlungsbedingungen.  Akkreditiv. Kreditgeschäft. 

Thema 4. Unternehmen. Unternehmensformen in Deutschland. Unternehmensformen in der Ukraine. 

Aussenhandel und Aussenwirtschaftliche Bilanzen. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати: 

-принципи етики, прийняті в інокультурному соціумі; 

-типи, структуру, термінологію, ідіоматику економічної галузі; 

-основні способи досягнення еквівалентності у економічному перекладі; 

- інтеракційні та контекстні принципи, що дозволяють долати вплив стереотипів 

та адаптуватися до умов, що змінюються під час контактів з представниками 

бізнесу Німеччини; 



 

 

РН2. 

Вміти: 

- використовувати етикетні формули в усній і письмовій економічній 

комунікації; 

 реалізовувати комунікативні цілі висловлювання стосовно особливостей            

поточного комунікативного контексту; 

- здійснювати письмовий переклад економічних текстів з дотриманням норм 

лексичної еквівалентності, дотриманням лексичних, граматичних, синтаксичних 

та стилістичних норм; 

- застосовувати основні прийоми перекладу; 

- здійснювати реферативний переклад економічних текстів з дотриманням норм 

лексичної еквівалентності, дотриманням лексичних, граматичних, синтаксичних 

та стилістичних норм; 

- моделювати можливі ситуації спілкування між представниками бізнесу 

Німеччини. і  

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття 

(ПЗ):  

Thema1.  

ПЗ 1. Die Wirtschaft in Deutschland. 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Wirtschaft der Ukraine. Die Globalisierung als umfassende 

internationale Entwicklung in Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Thema 2.  

ПЗ 2. Finanzwelt. 

Geld und Geldfunktionen. Über Devisen und Kurse. Die Börse. 

Thema 3. 

ПЗ 3. Geld und Banken. Die Deutsche Bundesbank. Bankgeschäft. Zahlungsverkehr. 

Zahlungsbedingungen.  Akkreditiv. Kreditgeschäft. 

Thema 4. 

ПЗ 4. Unternehmen. Unternehmensformen in Deutschland. Unternehmensformen in der Ukraine. 



 

 

Aussenhandel und Aussenwirtschaftliche Bilanzen. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Тест/опитування (за темами 1-4) 

Нд 2. Структурований кейс / ситуативна вправа (групове практичне за темами 1-4) 

НД 3.Рольова гра / моделювання (групове практичне завдання за темами 1-4) 

НД 4. Ділова гра (групове практичне завдання за темами 1-4) 

НД 5. Групові консультації  за темами 1-4 

НД 6. Тест (он-лайн) за темами 1-4 

НД 7. Комплексний тест за темами 1-4 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через:  

МН1. Практико-орієнтоване навчання 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі 

виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань(М1), перевірки письмових робіт (М2). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 



 

 

1. Ситуативне завдання ( презентація, обговорення) 20 балів;  

2. Контрольна робота (тести) 10 балів; 

3. Індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист) 30 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. Ситуативне завдання (вирішення) 15 балів, 

2. Реферат 20 балів, 

3. Індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями  40 балів. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

 1. Чістякова. О.С. Wirtschaftsdeutsch = Ділова 

німецька мова: навч. посібник.  К.: УБС НБУ, 

2015. 130 с. 

2. Володіна Т.С., Рудківський О.П. Загальна теорія 

перекладу для першого (бакалаврського) рівня. 

Навч.-метод. посібник. Київ: Вид. центр КНЛУ, 

2017. 296 с. 

3. Щигло Л. В. Основи теорії та практики 

перекладу. Німецька мова: навч. посіб.  Суми: 

СумДУ, 2015.   214 с.  

Допоміжна література: 

4. Вовк Л. Р. Німецька мова для   студентів-

економістів. Навч.   посібник для 

студентів Ш–V курсів                 економічних вузів 

усіх             спеціальностей. Тернопіль: 

“Економічна думка, 2003. 240 с. 



 

 

5. Фрайхофф Д., Бекетова О.В., Ізєрманн Н. 

Німецька економічна мова (D. Freyhoff, О.V. 

Beketova, N. Yzermann. Wirtschaftssprache 

Deutsch): навч. посіб. - Нова книга, 2001.   172с. 

6. Hering Axel, Matussek Magdalena. 

Geschäftskommunikation. Деловая переписка и 

переговоры по телефону  

Издательство: Методика, Киев, перевод и 

адаптация, 2000.  240 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

7. Он-лайн курс Introduction to Translational-

science (https://www.coursera.org/learn/intro-

translational-science 

8.https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmateriali

en/ueberblick-fin2.php#inhalt 

9.https://www.dw.com/de/deutsch-

lernen/marktplatz/s-2203 

10.https://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-

1503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/1768610/
http://www.twirpx.com/file/1768610/
http://www.twirpx.com/file/1768610/
https://www.coursera.org/learn/intro-translational-science
https://www.coursera.org/learn/intro-translational-science
https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-fin2.php#inhalt
https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-fin2.php#inhalt
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/marktplatz/s-2203
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/marktplatz/s-2203
https://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503
https://www.dw.com/de/themen/wirtschaft/s-1503


 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Практика перекладу з німецької мови для юристів 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Практика перекладу з німецької мови для юристів 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра германської філології 

Розробник 

Степанов Віталій Валерійович, викладач-стажист 

кафедри германської філології Сумського 

державного університету 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем (48 

годин роботи на лабораторних заняттях), 102 

години становить самостійна робота 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська».  

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні базові знання з практичного курсу 

німецької мови, лінгвокраїнознавства 

німецькомовних країн, українського ділового 

мовлення 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями перекладу юридичних і суспільно-

політичних текстів з німецької мови на українську (і навпаки) з розглядом перекладацьких 

проблем на морфологічному, синтаксичному й стилістичному рівнях, що практично закріплюється 

в усному і писемному мовленні 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Тема 1. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики: продуктивні словотворчі моделі німецької мови. Німеччина: 

адміністративний устрій, політика, економіка, історія, суспільство 

 

Підтема 1.1. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Суфіксальний спосіб словотворення. Переклад автентичного тексту про 

адміністративно-територіальний устрій Німеччини. 

 

Підтема 1.2. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Префіксальний спосіб словотворення. Переклад автентичного тексту про 

політичні партії Німеччини. 

 

Підтема 1.3. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Конверсія. Переклад автентичного тексту про населення Німеччини. 

 

Підтема 1.4. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Основоскладання. Утворення складних іменників від підрядних 

словосполучень. Субстантивація дієслівних словосполучень. Переклад автентичного тексту про 

законодавство Німеччини. 

 

Підтема 1.5. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Основоскладання. Випадання повторної основи у сурядних 

словосполученнях. Абревіація. Переклад автентичного тексту про економіку Німеччини. 

 

Модуль 2 

Тема 2. Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-



 

 

політичної тематики: складнопідрядне речення, пасивний стан, прийменники. Стилістичні 

особливості оформлення документації німецькою мовою. Німеччина: адміністративний 

устрій, політика, економіка, історія, суспільство (продовження). Практичний письмовий 

переклад документації різного типу. Усний переклад відеоматеріалів суспільно-політичної 

тематики 

 

Підтема 2.1. Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Складнопідрядне речення: правила утворення, види підрядних речень 

(умови, часу, причини, мети, допустові, додаткові, означальні). Виконання практичних вправ. 

Переклад автентичного тексту про Німеччину в Другій світовій війні. 

 

Підтема 2.2. Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Пасивний стан дієслова: Vorgangspassiv, Zustandspassiv. Дієслова, що не 

вживаються в пасивному стані. Виконання практичних вправ. Переклад автентичного тексту про 

Німеччину в Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.3. Стилістичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики. Загальні правила оформлення ділових паперів німецькою та українською 

мовами. Знайомство з ДСТУ 4163-2003. Відтворення власних назв, адреси, печаток, підписів, дат, 

мір, серії та номера при перекладі документації з української мови на німецьку і навпаки. 

Значення та вживання прийменників у німецьких перекладах. Переклад автентичного тексту про 

Німеччину в Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.4. Практичний письмовий переклад документації з української мови на німецьку: 

свідоцтво (про народження, укладення шлюбу тощо), паспорт, диплом та додаток до нього, витяги 

з державних реєстрів, трудова книжка, апостиль тощо. Переклад автентичного тексту про 

Німеччину в Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.5. Практичний письмовий переклад документації з німецької мови на українську: витяги 

із законів, договір купівлі-продажу, митна декларація тощо. Переклад автентичного тексту про 

Німеччину в Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.6. Практичний усний переклад фрагментів відеозапису суспільно-політичної тематики 

на німецьку мову (україномовні випуски новин). Переклад автентичного тексту про Німеччину в 

Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.7. Практичний усний переклад фрагментів аудіо- та відеозаписів суспільно-політичної 

тематики з німецької мови (з порталу Deutsche Welle). 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1 
Утворювати та правильно перекладати похідні німецькі слова за продуктивними 

моделями словотворення – морфологічний рівень перекладу 

РН 2 

Утворювати та правильно перекладати різні типи німецьких підрядних речень; 

утворювати пасивні форми дієслів за значенням дії (Vorgangspassiv) або стану 

(Zustandspassiv), правильно змінювати активні форми дієслова на пасивні і 

навпаки; правильно вживати прийменники при перекладі німецьких текстів – 

синтаксичний рівень перекладу 

РН 3 

Правильно відтворювати власні назви, адресу, дати, печатки, підписи, міри, 

серію та номер документів при здійсненні перекладу юридичних та суспільно-

політичних текстів з німецької мови на українську і навпаки – стилістичний 

рівень перекладу 

РН 4 
Перекладати основні типи документації з німецької мови на українську і навпаки 

(свідоцтво, паспорт, договір, диплом та додаток до нього, трудова книжка тощо) 

РН 5 
Мати поглиблений досвід у перекладі текстів суспільно-політичної тематики з 

німецької мови на українську 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1. Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лабораторні заняття (ЛЗ). 

 

Модуль 1 

Тема 1. Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики: продуктивні словотворчі моделі німецької мови. Німеччина: 

адміністративний устрій, політика, економіка, історія, суспільство 

 

Підтема 1.1. 

ЛЗ 1 (2 години), ЛЗ 2 (1 година). 



 

 

Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної 

тематики. Суфіксальний спосіб словотворення. Переклад автентичного тексту про 

адміністративно-територіальний устрій Німеччини. 

 

Підтема 1.2. 

ЛЗ 2 (1 година), ЛЗ 3 (2 години), ЛЗ 4 (1 година). 

Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної 

тематики. Префіксальний спосіб словотворення. Переклад автентичного тексту про політичні 

партії Німеччини. 

 

Підтема 1.3. 

ЛЗ 4 (1 година), ЛЗ 5 (2 години). 

Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної 

тематики. Конверсія. Переклад автентичного тексту про населення Німеччини. 

 

Підтема 1.4. 

ЛЗ 6 (2 години), ЛЗ 7 (1 година). 

Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної 

тематики. Основоскладання. Утворення складних іменників від підрядних словосполучень. 

Субстантивація дієслівних словосполучень. Переклад автентичного тексту про законодавство 

Німеччини. 

 

Підтема 1.5. 

ЛЗ 7 (1 година), ЛЗ 8 (2 години). 

Морфологічні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної 

тематики. Основоскладання. Випадання повторної основи у сурядних словосполученнях. 

Абревіація. Переклад автентичного тексту про економіку Німеччини. 

 

Модуль 2 

Тема 2. Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-

політичної тематики: складнопідрядне речення, пасивний стан, прийменники. Стилістичні 

особливості оформлення документації німецькою мовою. Німеччина: адміністративний 

устрій, політика, економіка, історія, суспільство (продовження). Практичний письмовий 

переклад документації різного типу. Усний переклад відеоматеріалів суспільно-політичної 

тематики 



 

 

 

Підтема 2.1. 

ЛЗ 1 (2 години), ЛЗ 2 (2 години), ЛЗ 3 (1 година). 

Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної і суспільно-політичної тематики. 

Складнопідрядне речення: правила утворення, види підрядних речень (умови, часу, причини, 

мети, допустові, додаткові, означальні). Виконання практичних вправ. Переклад автентичного 

тексту про Німеччину в Другій світовій війні. 

 

Підтема 2.2. 

ЛЗ 3 (1 година), ЛЗ 4 (2 години), ЛЗ 5 (2 години). 

Синтаксичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної тематики. 

Пасивний стан дієслова: Vorgangspassiv, Zustandspassiv. Дієслова, що не вживаються в пасивному 

стані. Виконання практичних вправ. Переклад автентичного тексту про Німеччину в Другій 

світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.3. 

ЛЗ 6 (2 години), ЛЗ 7 (2 години). 

Стилістичні проблеми перекладу німецьких текстів юридичної та суспільно-політичної тематики. 

Загальні правила оформлення ділових паперів німецькою та українською мовами. Знайомство з 

ДСТУ 4163-2003. Відтворення власних назв, адреси, печаток, підписів, дат, мір, серії та номера 

при перекладі документації з української мови на німецьку і навпаки. Значення та вживання 

прийменників у німецьких перекладах. Переклад автентичного тексту про Німеччину в Другій 

світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.4. 

ЛЗ 8 (2 години), ЛЗ 9 (2 години), ЛЗ 10 (2 години). 

Практичний письмовий переклад документації з української мови на німецьку: свідоцтво (про 

народження, укладення шлюбу тощо), паспорт, диплом та додаток до нього, витяги з державних 

реєстрів, трудова книжка, апостиль тощо. Переклад автентичного тексту про Німеччину в Другій 

світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.5. 

ЛЗ 11 (2 години), ЛЗ 12 (2 години), ЛЗ 13 (2 години). 

Практичний письмовий переклад документації з німецької мови на українську: витяги із законів, 

договір купівлі-продажу, митна декларація тощо. Переклад автентичного тексту про Німеччину в 



 

 

Другій світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.6. 

ЛЗ 14 (2 години), ЛЗ 15 (2 години). 

Практичний усний переклад фрагментів відеозапису суспільно-політичної тематики на німецьку 

мову (україномовні випуски новин). Переклад автентичного тексту про Німеччину в Другій 

світовій війні (продовження). 

 

Підтема 2.7. 

ЛЗ 16 (2 години). 

Практичний усний переклад фрагментів аудіо- та відеозаписів суспільно-політичної тематики з 

німецької мови (з порталу Deutsche Welle). 

7.2. Види навчальної діяльності  

Модуль 1 

НД 1. Підготовка студентів вдома до лабораторних занять (до перекладу з листа німецькомовних 

текстів суспільно-політичної тематики із веденням словника). 

НД. 2. Підготовка до написання модульної роботи з теми 1. 

Модуль 2 

НД 1. Підготовка студентів вдома до лабораторних занять (до перекладу з листа німецькомовних 

текстів суспільно-політичної тематики із веденням словника; до виконання практичних вправ). 

НД 2. Виконання студентами вдома письмових перекладів юридичних текстів (документації) 

різного характеру: свідоцтво, паспорт, диплом та додаток до нього, витяги з державних реєстрів, 

трудова книжка, апостиль тощо. 

НД 3. Підготовка до усного послідовного перекладу суспільно-політичних текстів. 

НД 4. Виконання вдома письмового перекладу договору купівлі-продажу з німецької мови на 

українську (в якості індивідуального завдання). 

НД 5. Підготовка до написання модульної роботи з теми 2. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Демонстрації; 

МН 2. Мозковий штурм; 



 

 

МН 3. Навчальну дискусію / дебати; 

МН 4. Кейс-стаді / аналіз ситуації 

 

У процесі викладання дисципліни для висвітлення проблем німецького перекладу юридичних та 

суспільно-політичних текстів на морфологічному (РН 1), синтаксичному (РН 2) та стилістичному 

(РН 3) рівнях використовується МН 1 – викладачем демонструються теоретичні аспекти 

зазначених рівнів із поданням конкретних ілюстративних прикладів. МН 2 використовується для 

практичного закріплення студентами теорії, зокрема мозковий штурм залучається для виконання 

перекладацьких вправ зі словотвору (РН 1), граматики і синтаксису (РН 2). Водночас, у ході 

виконання вправ впроваджується МН 3 – пропоновані студентами варіанти перекладу підлягають 

колективному аналізу під керівництвом викладача, коли з усіх варіантів перекладу визначається 

найбільш вдалий і адекватний. МН 4 знаходить своє пряме втілення у ракурсі перекладу ділової 

документації (РН 4) – за методом кейс-стаді викладачем обираються автентичні тексти 

юридичного характеру (договір, паспорт, диплом, декларація тощо), на базі яких студентами 

практикується іншомовне відтворення зазначених текстів разом з їх постперекладацьким аналізом 

(тобто, у режимі навчальної дискусії МН 3). Аналогічне стосується й РН 5 – для напрацювання 

навичок суспільно-політичного перекладу використовуються автентичні німецькомовні тексти 

(МН 4), переклад з аркуша (МН 2) та робота над можливими помилками (МН 3). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5,0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ у цілому правильна робота з 

певною кількістю помилок 
4,0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2. Методи поточного формативного оцінювання 



 

 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: практична 

перевірка викладачем завдань на переклад текстів і вправ, обговорення можливих перекладацьких 

помилок. 

9.3. Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі практичної перевірки перекладу текстів і 

вправ на лабораторних заняттях (М1); колективних дискусій (М2); перевірки письмових 

модульних робіт (М3); перевірки індивідуальних завдань (М4). 

 

Оцінка студента (максимум 100 балів) формується таким чином: 

1. Переклад текстів і вправ на лабораторних заняттях (48 балів: 16 балів – 1 модуль; 32 бали – 2 

модуль (тобто, максимум по 2 бали за 1 лабораторне заняття)); 

2. Участь у колективних дискусіях та активність перекладацького аналізу на лабораторних 

заняттях (24 бали: 8 балів – 1 модуль; 16 балів – 2 модуль (тобто, максимум по 1 балу за 

1 лабораторне заняття)); 

3. Виконання письмових модульних робіт (20 балів: максимум по 10 балів у кожному модульному 

циклі); 

4. Виконання індивідуального завдання – письмовий переклад договору купівлі-продажу з 

німецької мови на українську (8 балів). 

 

ПРИМІТКА: У разі подання студентом заяви про змішане навчання 24 бали пункту 2 можуть 

бути відпрацьовані шляхом складання іспиту з німецької мови «Einstufungstest onDaF» 

(https://www.onset.de), загальна кількість балів за який розраховується відповідно до підтвердженого 

сертифікатом рівня володіння німецькою мовою. 

 

Розрахунок балів за складений іспит «Einstufungstest onDaF» (https://www.onset.de): 

 сертифікат рівня В2 – 24 бали; 

 сертифікат рівня В1 – 20 балів; 

 сертифікат рівня А2 – 16 балів; 

 сертифікат рівня А1 – 12 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – диференційний залік, оцінка за який визначається сумою всіх 

наявних оцінок студента за пунктами 1-4. 

 

Залік не зараховується, якщо підсумкова оцінка студента нижче ніж 60 балів зі 100. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

https://www.onset.de/
https://www.onset.de/


 

 

10.1 Засоби навчання 

1. Графічні засоби як ЗН 1 (роздруковані тексти і 

вправи для перекладу); 

2. Технічні засоби як ЗН 2 (відео- і аудіозаписи для 

перекладу); 

3. Проекційна апаратура як ЗН 3 (для демонстрації 

теоретичного матеріалу з проблем перекладу на 

морфологічному, синтаксичному та стилістичному 

рівнях); 

4. Комп’ютер з посилювачем звуку як ЗН 4 (для 

практики усного послідовного перекладу). 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Левицький В.В. Лексикологія німецької мови / 

В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с. 

 

2. Практична граматика німецької мови : теоретичний 

матеріал, комунікативні вправи і завдання для 

студентів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / 

Д.А. Євгененко, О.М. Білоус, Б.В. Кучинський, 

О.І. Білоус. – 4-те вид., стер. – Вінниця : Нова Книга, 

2018. – 576 с. 

 

3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: 

навчальний посібник / С.В. Шевчук. – 8-ме вид., випр. 

і допов. – Київ : Алерта, 2015. – 307 с. 

 

4. Mowtschan D.W. Theoretisch-praktische Aspekte der 

deutschen Gegenwartssprache: Lehrbuch / 

D.W. Mowtschan. – Sumy: die Staatliche Universitat 

Sumy, 2016. – 146 S. 

 

Допоміжна література: 

1. Кулешов С.Г. Загальне документознавство : 

навчальний посібник / С.Г. Кулешов. – Київ : Києво-

Могилянська академія, 2012. – 123 с. 

 

2. Шаблій О.А. Німецько-український юридичний 

переклад: методологія, проблеми, перспективи : 



 

 

монографія. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 

2012. – 320 с. 

 

3. ABBYY Lingvo x5 [Електронний ресурс] : 

багатомовний електронний словник. – Москва : 

ABBYY Lingvo, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : процесор з тактовою 

частотою 1 ГГц і вище ; 512 Мб RAM ; Microsoft 

Windows 8, 7, Vista, Server 2003, XP (SP 2 і вище). – 

Назва з контейнера. 

 

4. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen 

Gegenwartssprache / W. Fleischer, I. Barz. – Berlin / 

Boston: De Gruyter, 2012. – 484 S. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 

27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею» – 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF 

 

2. Вимоги до оформлення документів : ДСТУ 4163-

2003. – [Чинний від 1 вересня 2003 року]. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2003. – 26 с. – 
http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf 

 

3. Вибіркові відеоматеріали юридичної та соціальної 

тематики (україномовні випуски новин) для 

тренування усного перекладу на німецьку мову – 
https://www.youtube.com/user/tsnukraine 

4. Вибіркові аудіо- і відеоматеріали юридичної та 

соціальної тематики з порталу Deutsche Welle // 

Deutsch lernen для тренування усного перекладу з 

німецької мови – http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

5. Методичні матеріали для дисципліни «Практика 

перекладу з німецької мови для юристів» (теорія та 

завдання на переклад текстів) – 
https://drive.google.com/open?id=14yPEKvUuwU8zwijrDKYpOdJZuabf2

mU5 

6. Багатомовний електронний словник «Мультитран» – 
https://www.multitran.com 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF
http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf
https://www.youtube.com/user/tsnukraine
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://drive.google.com/open?id=14yPEKvUuwU8zwijrDKYpOdJZuabf2mU5
https://drive.google.com/open?id=14yPEKvUuwU8zwijrDKYpOdJZuabf2mU5
https://www.multitran.com/


 

 

Магістр 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів 

різних жанрів 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Теорія мовного дискурсу зі змістовим 

модулем: композиція текстів різних 

жанрів 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Таценко Наталія Віталіївна, доктор 

філологічних наук, доцент, професор 

кафедри германської філології, 

Ємельянова Олена Валерьянівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 

8 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл  

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (2-

3 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій, 32 години 

лабораторних), 118 годин становить 

самостійна робота 



 

 

Мова(и) викладання Українською та англійською мовами 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська». 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: 

«практичний курс англійської мови», 

«українська мова і література», «вступ до 

мовознавства зі змістовим модулем: вступ 

до перекладознавства» «порівняльна 

лексикологія», «проблеми соціального 

варіювання мови в аспекті перекладу»,  

«теоретична граматика», «граматичні 

проблеми перекладу» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих філологів-

перекладачів, досягнення ними фундаментального мислення та системи 

спеціальних знань у галузі дискурсології, жанрової та композиційної специфіки 

текстів, які здатні виконувати якісний переклад з англійської та на англійську мову 

з огляду на жанрові особливості текстів  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Теорія мовного дискурсу» 

Тема 1. Когнітивно-дискурсивна парадигма лінгвістики.  

Комунікативна лінгвістика, її методи дослідження, зв’язок з іншими 

лінгвістичними дисциплінами. Лінгвосинергетика як новітній напрям філологічних 

досліджень. 



 

 

Тема 2. Сучасні теорії дискурсу.  

Категорії дискурсу. Типологія дискурсу. Дискурсивний аналіз. Дискурс як 

когнітивно-синергетичний феномен. 

Тема 3. Концепт як ментальна одиниця дискурсу.  

Концепт у когнітивно-синергетичному висвітленні: параметричні ознаки. Фрейм як 

засіб структурування концепту. Фрактальна будова концепту. 

Тема 4. Теорія мовленнєвої діяльності: синергетичний вимір.  

Теорія мовленнєвих актів. Конверсаційні імплікатури в синергетичному аспекті. 

Самоорганізація дискурсивних актів. 

Змістовий модуль 2 «Композиція текстів різних жанрів» 

Тема 5. Жанр. Композиція. Основні поняття. 

Базові принципи жанру та композиції. Зв'язок композиції з граматикою,    

літературою, риторикою. Лексичні та граматичні особливості. Тема. План. Логічне 

оформлення думок, ідей. Вокабулярний запас як основа композиції текстів.   

Тема 6. Базові принципи композиції.  

Тема 7. Композиція текстів різних жанрів.  

Розповідні та описові тексти.  Аргументація та переконання. Критика прозаїчних та 

поетичних текстів. Листи: аналіз, характеристика, види. 

Тема 8. Історія пунктуації англійської мови.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 

Знати понятійний апарат дискурсології та текстології, розпізнавати 

панівні парадигми й сучасні теорії дискурсу, розуміти структуру 

сучасного дискурсу, осмислювати його як синергетичну 

полісистему; розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняної і 

світової лінгвістики, визначати оригінальні інноваційні методи 

лінгвістичних досліджень і підходи до вивчення дискурсу 

РН2 
Здійснювати типологію дискурсу, знаходити закономірності текстів 

різних жанрів та мистецтва їхньої композиції, зокрема таких 

аспектів, як розповідь, опис, викладення, переказ, аргументація, 



 

 

переконання, критика прозаїчних та поетичних художніх текстів, 

написання листів (ділові, особисті); застосовувати набуті знання під 

час написання магістерської роботи та наукових статей 

РН3 

Пояснювати інноваційну термінологію дискурсу в рамках сучасних 

мовознавчих концепцій, використовувати поняття дискурсології в 

написанні оригінальних наукових праць у галузі лінгвістики та 

перекладознавства; застосовувати інноваційні методи досліджень 

під час дискурсивного аналізу 

РН4 

Демонструвати уміння давати характеристику комунікативної 

ситуації, мовленнєвого та дискурсивного актів, концепту, жанру, 

базових законів композиції текстів, узагальнювати знання про 

основні параметри, що характеризують вокабулярний запас мови та 

пунктуацію 

РН5 

Аналізувати дискурсивні аспекти мов оригіналу та перекладу, їхню 

соціальну диференціацію, враховувати  сучасні поняття жанру й 

композиції під час перекладу та робити висновки про їхню 

доречність у переході від вихідного до цільового тексту; 

cтворювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Когнітивно-дискурсивна парадигма лінгвістики.  

Л 2. Комунікативна лінгвістика, її методи дослідження, зв’язок з іншими 

лінгвістичними дисциплінами. Лінгвосинергетика як новітній напрям філологічних 

досліджень. 

ЛЗ 1. Когнітивно-дискурсивна парадигма лінгвістики. Комунікативна лінгвістика. 

Лінгвосинергетика як новітній напрям філологічних досліджень. 



 

 

Тема 2.  

Л 3. Сучасні теорії дискурсу. Категорії дискурсу.  

Л 4. Типологія дискурсу. Дискурсивний аналіз. Дискурс як когнітивно-

синергетичний феномен. 

ЛЗ 2. Сучасні теорії дискурсу. Категорії та типологія дискурсу. Дискурсивний 

аналіз. Дискурс як когнітивно-синергетичний феномен. 

Тема 3.  

Л 5. Концепт як ментальна одиниця дискурсу. Концепт у когнітивно-

синергетичному висвітленні: параметричні ознаки.  

Л 6. Фрейм як засіб структурування концепту. Фрактальна будова концепту. 

ЛЗ 3. Концепт як ментальна одиниця дискурсу. Концепт у когнітивно-

синергетичному висвітленні. Фрейм як засіб структурування концепту. Фрактальна 

будова концепту. 

Тема 4.  

Л 7. Теорія мовленнєвої діяльності: синергетичний вимір. Теорія мовленнєвих 

актів. 

Л 8. Конверсаційні імплікатури в синергетичному аспекті. Самоорганізація 

дискурсивних актів. 

ЛЗ 4. Теорія мовленнєвої діяльності: синергетичний вимір. Теорія мовленнєвих 

актів. Конверсаційні імплікатури в синергетичному аспекті. Самоорганізація 

дискурсивних актів. 

Тема 5.  

Л. 9. Жанр. Композиція. Основні поняття. Зв'язок композиції з граматикою,    

літературою, риторикою. Лексичні та граматичні особливості. 

Л 10. Тема. План. Логічне оформлення думок, ідей. Вокабулярний запас як основа 

композиції текстів. 

ЛЗ 5.   Жанр. Композиція. Основні поняття. Зв'язок композиції з граматикою,    

літературою, риторикою. Лексичні та граматичні особливості. Логічне оформлення 

думок, ідей. Вокабулярний запас як основа композиції текстів. 

Тема 6. 

Л 11. Базові принципи композиції.  



 

 

Л 12. Сучасні виклики композиції.  

ЛЗ 6. Композиція: базові принципи та сучасні виклики.  

Тема 7.  

Л 13. Композиція текстів різних жанрів. Розповідні та описові тексти. 

Л 14. Аргументація та переконання. Критика прозаїчних та поетичних текстів. 

Листи: аналіз, характеристика, види. 

ЛЗ 7. Композиція текстів різних жанрів. Розповідні та описові тексти. 

Аргументація та переконання. Критика прозаїчних та поетичних текстів. Листи: 

аналіз, характеристика, види. 

Тема 8.  

Л 15. Історія пунктуації англійської мови. 

Л 16. Пунктуація англійської мови: сучасний стан. 

ЛЗ 8. Історія та сучасний стан пунктуації англійської мови. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до лабораторних занять 

НД 3. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1-4, 5-8 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-4, 5-8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. лабораторні заняття (мультимедійна презентація, навчальна 

дискусія/дебати, кейс-стаді/аналіз ситуації) 

МН4. модульне навчання; 

МН5. мозковий штурм. 

Лекції надають студентам матеріали з теорії дискурсу та композиції текстів різних 

жанрів з різних точок зору, знайомлять їх із понятійним апаратом сучасної 



 

 

дискурсології та текстології, концептом, мовленнєвими та дискурсивними актами, 

імплікатурами, сучасними викликами композиції текстів, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на 

використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються з 

іншими частинами курсу (РН 3). Вони доповнюються завданнями для самостійної 

роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на практиці (РН 4 та РН 5). Лекції доповнюються лабораторними заняттями, 

що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних 

прикладах (РН 1 та РН 2). Підготовка до лабораторних занять сприятиме 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їхнього власного 

досвіду з предметом навчання (РН 3). Самостійному навчанню сприятиме 

підготовка до лекцій, лабораторних занять, а також робота в невеликих групах для 

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, а потім 

проаналізовані, обговорені та продемонстровані у звіті про виконання завдань 

практико-орієнтованого навчання. Під час підготовки до презентацій за 

результатами практико-орієнтованого навчання студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного 

мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 



 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування, тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань (тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. ситуативне завдання (вирішення, презентація, обговорення) 30 балів;  

2. контрольна робота (тести, задачі) 30 балів; 

3. індивідуальне дослідницьке завдання/есе (виконання, презентація, захист) 

40 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. ситуативне завдання (вирішення) 30 балів, 

2. реферат 30 балів, 

3. індивідуальне дослідницьке завдання/есе (виконання) 40 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та  програмного забезпечення 

для підтримки MixLearning (ЗН 2. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

2. Как нарисовать портрет птицы: методология 

когнитивно-коммуникативого анализа языка 

: кол. монография / под ред. И. С. Шевченко. 

Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. 

246 с.   

3. O.V. Yemelyanova. Methodological instructions 

for self-study and independent work for the 

course “Text Composition”. Sumy: Sumy State 



 

 

University, 2016. – 52 p. 

4. Н.В. Таценко. Новий метод дослідження у 

сучасних наукових лінгвістичних розвідках. 

Міждисциплінарні дослідження складних 

систем: [збірник наукових праць]. Номер 15. 

Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2019. С. 21-33. (Web of Science). 

Допоміжна література: 

5. Н.В. Таценко. Основи теорії мовного 

дискурсу : навчальний посібник. Суми: 

Сумський державний університет, 2011.  177 

с. 

6. Н.В. Таценко. Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни «Теорія 

мовного дискурсу». Суми: Сумський 

державний університет, 2011.  66 с. 

7. Н.В. Таценко. Реалізація емпатії в сучасному 

англомовному дискурсі: когнітивно-

синергетичний аспект Суми : Сумський 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови зі змістовим модулем: 

європейські мови в міжкультурній комунікації 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Загальнотеоретичний курс другої 

іноземної мови зі змістовим модулем: 

європейські мови в міжкультурній 

комунікації 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Мовчан Діана Василівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 

8 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (2-

3-й семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторні заняття), 118 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Німецькою та українською мовою 



 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни Практичний курс німецької мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти 

фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі філологічної 

науки, її теоретичних основ і здатності використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Загальнотеоретичні аспекти розвитку сучасної німецької 

мови» 

Тема 1. Загальна характеристика становлення і розвитку німецької мови. 1.1. Основні етапи 

становлення літературної німецької мови. 1.2. Швейцарський та австрійський варіанти німецької 

мови. 1.3. Німецькомовні діалекти. 1.4. Розповсюдження німецької мови в світі.  

Тема 2. Лексичний рівень німецької мови.2.1. Слово та його значення. 2.2. Системність лексики; 

типи відношень між словами. 2.3. Фразеологізми німецької мови. Співвіднесеність фразеологічної 

одиниці та слова. 2.4. Національно-культурна специфіка фразеологізмів. 

Тема 3. Німецький словотвір.3.1.Основні одиниці системи словотвору. 3.2. Поняття словотвірної 

моделі. 3.3. Способи словотвору в німецькій мові. 3.4. Сучасні тенденції розвитку словотвірної 

системи сучасної німецької мови. 

Тема 4. Семантична деривація. 4.1. Причини семантичних змін. 4.2. Види семантичних змін. 4.3. 

Генералізація та спеціалізація значення. 4.4. Метафорична та метонімічна номінація. 4.5. 

Квалітативні зміни значення.  

Тема 5. Часова та соціолінгвістична диференціація німецької лексики.5.1. Лінгвістичні та 

позалінгвістичні чинники мовних змін.5.2. Неологізми, архаїзми та історизми. 5.3. 

Професіоналізми та жаргонізми. 5.4. Молодіжний сленг. 5.5. Гендерна лексика.  



 

 

Тема 6. Запозичення у німецькій мові. 6.1. Етимологічний склад словника.6.2 Соціальні та 

лінгвістичні чинники запозичень. 6.3 Шляхи запозичення нових слів. 6.4. Явище пуризму. 6.5. 

Функціонування запозичень у німецькій мові. 

Змістовий модуль 2 «Європейські мови в міжкультурній комунікації» 

Тема 7. Основні засади міжкультурної комунікації.7.1.Міжкультурна комунікація як 

наука.7.2.Основні категорії міжкультурної комунікації. 

Тема 8. Картини світу і концептосфера нації. 8.1.Картина світу як віддзеркалення свідомості. 8.2. 

Мовна картина світу. 8.3. Концептуальна картина світу.8.4. Чинники відмінностей між мовними і 

концептуальними картинами світу.8.5. Ціннісна картина світу.8.6. Часова і просторова картини 

світу. 

Тема 9. Вербальне вираження національних особливостей.9.1. Лексика і фразеологія.9.2. Лексична 

конотація в мовних культурах 9.3. Невербальне вираження національних особливостей.9.4. 

Мовчання як форма комунікації.9.5. Міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації. 

Тема 10. Типи культур і міжкультурні стилі комунікації. 10.1. Основні типи культур. 

10.2. Міжкультурні стилі комунікації. 10.3. Міжкультурні особливості комунікативної поведінки. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати лінгвістичний понятійний апарат сучасної німецької мови, 

розпізнавати мовні явища, пояснювати вживання мовних форм, 

визначати методи лінгвістичних досліджень і підходи до вивчення 

мови 

РН2. 

Знаходити закономірності функціонування мовних фактів, 

описувати лексико-семантичну структуру слова, розпізнавати 

лексико-семантичні відношення, зв’язки, процеси, ілюструвати 

кожне теоретичне положення конкретними мовними прикладами 

РН3. 

Пояснювати мовні явища в рамках сучасних лінгвістичних 

концепцій, використовувати лінгвістичні поняття для інтерпретації 

принципів функціонування мови у діахронічному та синхронічному 

аспекті 

РН4. 
Демонструвати уміння давати характеристику мовних явищ, 

природи, статусу, реалізації ними лексико-семантичних категорій у 

різноманітних контекстах, класифікувати мовні одиниці та явища 



 

 

РН5. 
Застосовувати здатність до критичного осмислення сучасних 

тенденцій розвитку мови, структурування та класифікації мовного 

матеріалу з метою здійснення професійної діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Загальна характеристика становлення і розвитку німецької мови. 

Основні етапи становлення літературної німецької мови. Швейцарський та австрійський варіанти 

німецької мови. Німецькомовні діалекти. Розповсюдження німецької мови в світі.  

ЛЗ 1. Становлення і розвиток німецької мови. Плюроцентризм як основна характеристика 

німецької мови. Спорідненість німецької мови з іншими мовами.  

Тема 2. 

Л 2. Лексичний рівень німецької мови.  

Слово та його значення. Системність лексики; типи відношень між словами. Фразеологізми 

німецької мови. Співвіднесеність фразеологічної одиниці та слова. Національно-культурна 

специфіка фразеологізмів. 

ЛЗ 2. Лексико-семантична диференціація німецької лексики. Слово та його значення. 

Парадигматичні зв’язки між словами. Фразеологізми німецької мови. Співвіднесеність 

фразеологічної одиниці та слова. Національно-культурна специфіка фразеологізмів. 

Тема 3. 

Л 3. Німецький словотвір. 

Основні одиниці системи словотвору. Поняття словотвірної моделі. Способи словотвору в 

німецькій мові. Сучасні тенденції розвитку словотвірної системи сучасної німецької мови. 

ЛЗ 3. Словотвір як один із шляхів поповнення словникового складу мови. Способи та 

засоби словотвору в німецькій мові. Сучасні тенденції розвитку словотвірної системи сучасної 

німецької мови. 

Тема 4.  



 

 

Л 4. Семантична деривація.  

Причини семантичних змін. Види семантичних змін. Генералізація та спеціалізація значення. 

Метафорична та метонімічна номінація. Квалітативні зміни значення.  

ЛЗ 4. Семасіологія. Семантика лексичних одиниць. Семантична деривація як один 

із шляхів поповнення словникового складу мови. 

Тема 5. 

Л 5. Часова та соціолінгвістична диференціація німецької лексики.  

Лінгвістичні та позалінгвістичні чинники мовних змін. Неологізми, архаїзми та історизми. 

Професіоналізми та жаргонізми. Молодіжний сленг. Гендерна лексика.  

ЛЗ 5. Поповнення словникового складу сучасної німецької мови. Соціолекти. 

Територіальна стратифікація лексики. 

Тема 6. 

Л 6. Запозичення у німецькій мові.  

Етимологічний склад словника. Соціальні та лінгвістичні чинники запозичень. Шляхи 

запозичення нових слів. Явище пуризму. Функціонування запозичень у німецькій мові. 

ЛЗ 6. Запозичена лексика та її класифікація. Асиміляція запозичень. 

Англоамериканізми у системі сучасної німецької мови. 

Тема 7. 

Л 7. Основні засади міжкультурної комунікації.  

Міжкультурна комунікація як наука. Основні категорії міжкультурної комунікації. 

ЛЗ 7. Міжкультурна комунікація як наука. Основні категорії міжкультурної комунікації. 

Тема 8. 

Л 8. Картини світу і концептосфера нації. 

Картина світу як віддзеркалення свідомості. Мовна картина світу. Концептуальна картина світу. 

Чинники відмінностей між мовними і концептуальними картинами світу. Ціннісна картина світу. 

Часова і просторова картини світу. 

ЛЗ 8. Картина світу як віддзеркалення свідомості. Мовна картина світу. Концептуальна картина 

світу. Чинники відмінностей між мовними і концептуальними картинами світу. Ціннісна картина 

світу. Часова і просторова картини світу. 

Тема 9. 

Л 9. Вербальне вираження національних особливостей. 



 

 

Лексика і фразеологія. Лексична конотація в мовних культурах. Невербальне вираження 

національних особливостей. Мовчання як форма комунікації. Міжкультурні відмінності 

невербальних кодів комунікації. 

ЛЗ 9. Лексика і фразеологія. Лексична конотація в мовних культурах. Невербальне вираження 

національних особливостей. Мовчання як форма комунікації. Міжкультурні відмінності 

невербальних кодів комунікації. 

Тема 10. 

Л 10. Типи культур і міжкультурні стилі комунікації. 

Основні типи культур. Міжкультурні стилі комунікації. Міжкультурні особливості комунікативної 

поведінки. 

ЛЗ 10. Основні типи культур. Міжкультурні стилі комунікації. Міжкультурні особливості 

комунікативної поведінки 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання за темами 5-6 

НД 2. Підготовка до тесту за  темами 1-6 

НД 3. Реферат за обраною тематикою за темами 1-6 

НД 4. Групове дослідницьке завдання за однією з тем 7-10. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. проблемне навчання; 

МН4.мозковий штурм. 

Лекції надають студентам матеріали із загальнотеоретичного курсу другої іноземної 

мови з різних точок зору, знайомлять їх із головними тенденціями розвитку 

сучасних мов, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти 

(РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих 

змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони 

доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). 

Підготовка до лекцій сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за 

рахунок асоціації їх власного досвіду з предметом навчання (РН 3). Під час 

підготовки до тестів за результатами модульного навчання студенти розвиватимуть 

навички самостійного навчання, швидкого критичного читання, синтезу та 



 

 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Визначення Оцінка за  національною 

шкалою 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО 5, 0 90≤RD≤100 

ДОБРЕ 4, 0 74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО 3, 0 (задовільно) 60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО 2 (незадовільно) 

 

RD< 60 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

тестування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів 

в процесі виконання завдань самостійної роботи, самооцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 2 тематичні тестування 30 балів;  

2. контрольна робота (тести) 30 балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 10 балів; 

4. колективні дискусії (30). 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит має 

бути не менше ніж 30 балів 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



 

 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та програмного 

забезпечення для підтримки Е-Learning (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Mowtschan D.W. Theoretisch-

praktische Aspekte der deutschen 

Gegenwartssprache. – Sumy, 2019. – 144 

S. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/12345

6789/48447  

2. Махній М. М. Етнопсихологія і 

міжкультурна комунікація / 

М. М. Махній.  –Чернігів: Видавець 

Лозовий В. М., 2015. – 256 с. 

Допоміжна література: 

1. Косенко Ю. В. Основи теорії 

мовленнєвої комунікації :навч. посіб. / 

Ю. В. Косенко. – Суми: СумДУ, 2013. – 

292 с. + Гриф МОН 
2. Mowtschan D.W. Grammatische 
Phänomene des Sprachwandels im 
gegenwärtigen Deutschen // Філологічні 
трактати. – Суми: СумДУ; ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2016. – Том 8, №4. – С.14-18. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/12345678
9/49335 

3. Durrell M. Mit der Sprache ging es 

immer schon bergab. Dynamik, Wandel 

und Variation aus sprachlicher Perspektive 

/ M. Durrell. – Berlin : de Gruyter, 2014. – 

31 S.  

https://ids-pub.bsz-

bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8301/f

ile/Durrell_Mit_der_Sprache_ging_es_imm

er_schon_bergab_2014.pdf 

 
Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

3.  https://elearning.sumdu.edu.ua/s/0e-

e9t 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем: проблеми перекладу 

галузевих термінів 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Корпусна лінгвістика зі змістовим 

модулем: проблеми перекладу галузевих 

термінів 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Таценко Наталія Віталіївна, доктор 

філологічних наук, доцент, професор 

кафедри германської філології, Медвідь 

Олена Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 

8 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл  

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (2-

3-й семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

години становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій, 16 годин 

лабораторних, 4 години – модульні 

контрольні роботи), 102 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською та англійською мовами 



 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

«Практичний курс англійської мови», 

«українська мова і література», 

факультативні курси з філології та 

перекладу, «вступ до мовознавства зі 

змістовим модулем: вступ до 

перекладознавства»  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти 

фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі корпусної 

лінгвістики та перекладу галузевих термінів, теоретичних основ цих дисциплін і 

здатності використовувати в професійній та науковій діяльності знання про теорію 

корпусного аналізу, створення та використання сучасних корпусів текстів, 

класифікацію наукових тестів, дискурсів і термінів англійської мови, шляхи 

походження термінів та методи їхнього перекладу 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Корпусна лінгвістика» 

Тема 1. Вступ до корпусної лінгвістики.  

Основні поняття корпусної лінгвістики. Історія створення лінгвістичних корпусів. 

Лінгвістичний аналіз на ґрунті корпусів. 

Тема 2. Базові характеристики та типологія корпусів.  

Класифікація корпусів. Репрезентативність корпусів. Особливості корпусів певних 

типів. Паралельні, навчальні, історичні корпуси. Корпуси усного мовлення. 



 

 

Тема 3. Створення корпусів.  

Попередні роботи зі створення корпусу. Проектування та технологічний процес 

створення. Відбір джерел: критерії. Основні процеси оброблення природної мови: 

токенізація, лематизація, розмітка, стандартизація. 

Тема 4. Використання корпусів.  

Корпусні менеджери. Корпус як пошукова система. Вихідні інтерфейси. Огляд 

наявних корпусів різних типів. 

Змістовий модуль 2 «Проблеми перекладу галузевих термінів» 

Тема 5. Основні поняття та визначення термінології. 

Класифікація термінів. Класифікація наукових текстів і дискурсів.   

Тема 6. Шляхи походження термінів з урахуванням жанру науково-технічної 

англомовної літератури.  

Основні перекладацькі прийоми перекладу науково-технічних текстів. 

Тема 7. Методологія перекладу термінів англійської мови.  

Методика усвідомлення значення невідомих термінів.  

Тема 8. Основні суфікси та префікси, які використовуються під час побудови 

термінів англійської мови. 

Змістова самостійність слів у складі термінологічних словосполучень. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 

Знати понятійний апарат корпусної лінгвістики та методики 

перекладу галузевих термінів, розпізнавати панівні парадигми й 

сучасні теорії лінгвістики, розуміти структуру термінологічних 

систем, осмислювати їх як синергетичну полісистему; розуміти 

еволюційний шлях розвитку вітчизняної і світової лінгвістики, 

визначати оригінальні інноваційні методи лінгвістичних досліджень 

і підходи до вивчення термінології 

РН2 
Здійснювати типологію терміносистем, знаходити закономірності 

корпусів текстів та мистецтва їхньої побудови й використання, 

зокрема таких аспектів, як проектування та технологічний процес 



 

 

створення, відбір джерел, токенізація, лематизація, розмітка, 

стандартизація; застосовувати набуті знання під час написання 

магістерської роботи та наукових статей 

РН3 

Пояснювати інноваційну термінологію корпусної лінгвістики в 

рамках сучасних мовознавчих концепцій, використовувати поняття 

галузевого термінознавства в написанні оригінальних наукових 

праць у царині лінгвістики та перекладознавства; застосовувати 

інноваційні методи досліджень під час створення та використання 

корпусів 

РН4 

Демонструвати уміння надавати характеристики регіональних, 

історичних, паралельних, усних, навчальних (анотованих та 

неанотованих) корпусів, а також терміносистем та шляхів їхнього 

перекладу; узагальнювати знання про основні параметри, що 

характеризують вокабулярний запас мови  

РН5 
Аналізувати лексико-семантичні аспекти мов оригіналу та 

перекладу, їхню соціальну диференціацію та робити висновки про 

особливості переходу від вихідного до цільового тексту 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (ЛЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Вступ до корпусної лінгвістики. Основні поняття корпусної лінгвістики. 

Л 2. Історія створення лінгвістичних корпусів. Лінгвістичний аналіз на ґрунті 

корпусів. 

ЛЗ 1. Основні поняття корпусної лінгвістики.  Історія створення лінгвістичних 

корпусів. Лінгвістичний аналіз на ґрунті корпусів. 

Тема 2.  

Л 3. Базові характеристики та типологія корпусів. Класифікація корпусів.  



 

 

Л 4. Репрезентативність корпусів. Особливості корпусів певних типів. Паралельні, 

навчальні, історичні корпуси. Корпуси усного мовлення. 

ЛЗ 2. Базові характеристики та типологія корпусів. Класифікація корпусів. 

Особливості корпусів певних типів: паралельні, навчальні, історичні корпуси. 

Корпуси усного мовлення. 

Тема 3.  

Л 5. Створення корпусів. Попередні роботи зі створення корпусу. Проектування та 

технологічний процес створення.  

Л 6. Відбір джерел: критерії. Основні процеси оброблення природної мови: 

токенізація, лематизація, розмітка, стандартизація. 

ЛЗ 3. Створення корпусів: попередні роботи, проектування та технологічний 

процес. Критерії відбору джерел. Основні процеси оброблення природної мови: 

токенізація, лематизація, розмітка, стандартизація. 

Тема 4.  

Л 7. Використання корпусів. Корпусні менеджери. 

Л 8. Корпус як пошукова система. Вихідні інтерфейси. Огляд наявних корпусів 

різних типів. 

ЛЗ 4. Використання корпусів. Корпусні менеджери. Корпус як пошукова система. 

Вихідні інтерфейси. Огляд наявних корпусів різних типів. 

Тема 5.  

Л. 9. Основні поняття та визначення термінології. 

Л 10. Класифікація термінів. Класифікація наукових текстів і дискурсів. 

ЛЗ 5.   Основні поняття та визначення термінології. Класифікація термінів. 

Класифікація наукових текстів і дискурсів. 

Тема 6. 

Л 11. Шляхи походження термінів з урахуванням жанру науково-технічної 

англомовної літератури.   

Л 12. Основні перекладацькі прийоми перекладу науково-технічних текстів. 

ЛЗ 6. Шляхи походження термінів з урахуванням жанру науково-технічної 

англомовної літератури. Основні перекладацькі прийоми перекладу науково-

технічних текстів. 



 

 

Тема 7.  

Л 13. Методологія перекладу термінів англійської мови. 

Л 14. Методика усвідомлення значення невідомих термінів. 

ЛЗ 7. Методологія перекладу термінів англійської мови. Методика усвідомлення 

значення невідомих термінів. 

Тема 8.  

Л 15. Основні суфікси та префікси, які використовуються під час побудови 

термінів англійської мови. 

Л 16. Змістова самостійність слів у складі термінологічних словосполучень. 

ЛЗ 8. Основні суфікси та префікси, які використовуються під час побудови 

термінів англійської мови. Змістова самостійність слів у складі термінологічних 

словосполучень. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до лабораторних занять 

НД 3. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1-4, 5-8 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-4, 5-8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. лабораторні заняття 

МН4. модульне навчання; 

МН5. мозковий штурм. 

Лекції надають студентам матеріали з теорії корпусної лінгвістики та термінології з 

різних точок зору, знайомлять їх із понятійним апаратом сучасних текстових 

корпусів та методології перекладу галузевих термінів, сучасними викликами 

побудови корпусів, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні знань у вигляді окремих 



 

 

змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами курсу (РН 3). Вони 

доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). 

Лекції доповнюються лабораторними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах (РН 1 та РН 

2). Підготовка до лабораторних занять сприятиме активізації пізнавальної 

діяльності здобувачів за рахунок асоціації їхнього власного досвіду з предметом 

навчання (РН 3). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, 

лабораторних занять, а також робота в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, а потім проаналізовані, 

обговорені та продемонстровані у звіті про виконання завдань практико-

орієнтованого навчання. Під час підготовки до презентацій за результатами 

практико-орієнтованого навчання студенти розвиватимуть навички самостійного 

навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування, тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 



 

 

настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, самооцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань (тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. ситуативне завдання (вирішення, презентація, обговорення) 30 балів;  

2. контрольна робота (тести, задачі) 30 балів; 

3. індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист) 40 

балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. ситуативне завдання (вирішення) 30 балів, 

2. реферат 30 балів, 

3. індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) 40 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та  програмного 

забезпечення для підтримки MixLearning (ЗН 2. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Дані текстових корпусів у лінгвістичних 

дослідженнях / за ред. О. Левченко. Львів 

: Видавництво Львівської політехніки, 

2015. 160 с. 

2. М. С. Дорофеєва. Синергетика перекладу 

спеціальних текстів. Київ: Видавничий 

дім Дмитра Бураго, 2017. 520 с.   

Допоміжна література: 

3. Н. В. Таценко. Корпусна лінгвістика як 

методологія сучасних філологічних 

наукових розвідок. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія : Філологія 

(мовознавство): збірник наукових праць. 



 

 

Вип. 23. Вінниця: ТОВ “фірма Планер”, 

2016.  С. 281-286. 

4. О. М. Медвідь. Methodological Instructions 

for the practical course “Translation 

Problems of Field Terms” for the students of 

the specialty 7.030507, 8.030507 

“Translation” of the full-time course of 

study. Суми: Вид-во СумДУ, 2012. 47 с 

5. Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, 

С. В. Радецька. Термінологія та переклад: 

навчальний посібник для студентів 

філологічного напряму підготовки. 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 232 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

6. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 - 

2019. http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Техніка усного перекладу зі змістовим модулем переклад сфери 

економіки та бізнесу 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  

Техніка усного перекладу зі змістовим 

модулем переклад сфери економіки та 

бізнесу 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій. Кафедра 

германської філології 

Розробник(и) 

Жулавська Ольга Олександрівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри германської філології 

Куліш Владислава Сергіївна, кандидат 

філологічних наук, старший викладач 

кафедри германської філологі 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 

8 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (2-

3-й семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 16 годин 

лабораторних), 118 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 



 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Практика перекладу з основної 

(англійської) мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти 

фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі усного 

перекладу конференцій, текстів у галузі економіки та бізнесу,  правильного 

ведення ділової комунікації на міжкультурному рівні, і здатності використовувати 

в професійній діяльності набуті знання. 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

«Техніка усного перекладу» 

Тема 1. Interpreting as interlingual and cross-cultural communication. Perception and 

understanding messages in interpreting. Types of contexts and contextual relationships in 

oral discourse. Semantic aspects of interpretation. 

Тема 2. Semantic redundancy of oral messages. Interpreter’s note-taking. Lexical aspects 

of interpretation. Gaps in perception of oral discourse and ways of “filling them in” in 

interpreting. 

Тема 3. Basic notions and principles of simultaneous interpretation. Functional system of 

simultaneous interpretation. Anticipation in simultaneous interpretation. 

Тема 4. Compression and expansion of simultaneous interpretation. Grammatical 



 

 

difficulties typical of interpretation 

 

Змістовий модуль 2  

«Переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу» 

Тема 5.  Basic Notions of Text Analysis: Text and Discourse. Types of text and 

discourse. Functioanal styles of the language. 

Тема 6. Terminology system of language: Notions and Functions. Types and 

classification of economic terms. 

Тема 7. Cross-cultural Communication and Problems of Economic Terms Translation. 

Тема 8. New Economic and Business Terms: New Aspects and Methods of Translation 

and Interpretation. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Знати понятійний та термінологічних апарат теорії та практики 

усного перекладу, стилістичних засобів матеріалів економічного та 

бізнес спрямування, визначати та розпізнавати перекладацькі 

труднощі, будову та правила вживання граматичних і лексичних 

конструкцій, які вживаються як сталі вислови у англомовних та 

україномовних економічних документах, визначати способи 

перекладу лексичних та синтаксичних одиниць, пояснювати 

різницю в використанні різних методів перекладу.  

РН2. Здатність розпізнавати труднощі різних рівнів, описувати 

перекладацькі труднощі згідно до лексичного, лексико- 

семантичного та граматичного рівнів, знаходити закономірності  у їх 

побудові. 

РН3. Пояснювати перекладацькі явища в рамках сучасних 

перекладацьких концепцій, використовувати перекладацькі 

трансформації різних рівнів, розробляти перекладацькі стратегії, 

застосовувати такі види перекладу як анотування та реферування.       

РН4. Демонструвати уміння давати характеристику перекладу,  

класифікувати тексти та вимоги до їхнього оформлення.  



 

 

РН5. Створення власного, самостійного, граматично та композиційно 

правильного перекладу з урахуванням вимог відповідних мов 

(англійської, української). 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та лабораторні 

заняття (Лз). 

«Техніка усного перекладу» 

Тема 1.  

Л 1. Interpreting as interlingual and cross-cultural communication. Perception and 

understanding messages in interpreting.  

Лз 1 – Лз 2. Types of contexts and contextual relationships in oral discourse. Semantic 

aspects of interpretation. 

Тема 2.  

Л 2. Semantic redundancy of oral messages. Interpreter’s note-taking. Lexical aspects of 

interpretation.  

Лбз 3 – Лз 4. Gaps in perception of oral discourse and ways of “filling them in” in 

interpreting. 

Тема 3.  

Л 3. Basic notions and principles of simultaneous interpretation. Functional system of 

simultaneous interpretation.  

Лз 5 – Лз 6. Anticipation in simultaneous interpretation. 

Тема 4.  

Л 4. Compression and expansion of simultaneous interpretation.  

Лз 7 – Лз 8. Grammatical difficulties typical of interpretation 

 

«Переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу» 



 

 

Тема 5.   

Л 1. Basic Notions of Text Analysis: Text and Discourse. Types of text and discourse. 

Functioanal styles of the language. 

Лз 1 –Лз 2. Human resource department. Managing appraisals. Texts Winning the war 

for talent, Managing creative talent. 

Тема 6.  

Л 2. Terminology system of language: Notions and Functions. Types and classification of 

economic terms. 

Лз 3 – Лз 4. Organizations. Team building. Texts The business of survival, Making 

music. 

Тема 7.  

Л 3. Cross-cultural Communication and Problems of Economic Terms Translation. 

Лз 5 – Лз 6. Meeting the change challenge. Managing resistance to change. The 

disorganized organization. Texts A sweet success, Getting back on top. 

Тема 8.  

Л 4. New Economic and Business Terms: New Aspects and Methods of Translation and 

Interpretation. 

Лз 7 – Лз 8. Corporate social responsibility. Taking responsibility. Called to account. 

Texts Just good business, Greenwashing. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання 

НД 2. Підготовка до 3-х тестів за  темами 1-4, 5-8. 

НД 3. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить 

аналіз, за результатами вивчення тем 1-4, 5-8. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  



 

 

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції надають студентам матеріали з теорії перекладу та практики перекладу, 

поглиблюють їх знання в галузях економічного та бізнес перекладу, знайомлять їх 

із основними поняттями усного перекладу, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2). Лекції ґрунтуються на використанні 

знань у вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються з іншими частинами 

курсу (РН 3). Вони доповнюються завданнями для лабораторних занять та 

самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН 4 та РН 5). Підготовка до лекцій сприятиме 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного 

досвіду з предметом навчання (РН 3). Під час підготовки до письмових робіт за 

результатами модульного навчання студенти розвиватимуть навички самостійного 

навчання, швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ЕСТS 

Визначення Національна 

п’ятибальна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 
А ВІДМІННО 5,0 (відмінно) 90≤ RD ≤100 

В ДУЖЕ ДОБРЕ 4,5 (дуже добре) 82 ≤ RD <89 

С ДОБРЕ 4,0 (добре) 74 ≤ RD <81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3,5 (задовільно) 64 ≤ RD <73 

Е ДОСТАТНЬО – рівень 

компетентності 

задовольняє 

мінімальні критерії 

3,0 (достатньо) 60 ≤ RD <63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - 

можливе складання 

заходу  підсумкового 

контролю 

го контролю 

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD <59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО –до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1 (неприйнятно) RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

письмові роботи та усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладачів в процесі виконання завдань самостійної роботи, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



 

 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), 

перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні 

бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть 

відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. контрольна робота (переклад) 20 балів; 

2. індивідуальне завдання (виконання, захист) 16 балів; 

3. колективні дискусії (64). 

Форма підсумкового контролю – залік, оцінка за який складається з 

компонентів сумативного оцінювання.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та лінгафонного кабінету 

(ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Zhulavska O.O., Kulish V.S Technics of 

interpreting: Translation of Economic and 

Business Spheres : lecture notes / compilers O. O. 

Zhulavska, V. S. Kulish.- Sumy : Sumy State 

University, 2020. – 75 p. 

2. Kulish V.S. Methodological Instructions in the 

Practical Training of Interpretation Techniques 

with the Content Mode: Translation in Economic 

and Business Spheres / compiler V. S. Kulish. – 

Sumy : Sumy State University, 2020. – 31 p. 

 

Допоміжна література: 

7. Tonya Trappe, Graham Tullis. Intelligent 

Business. Course book. Advanced 

business English. – Pearson education 

limited, England 2011. – 178 p. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Дуднік Т. Англомовні запозичення в 

українській фінансово- економічній  

термінології та особливості їх перекладу / Т. 



 

 

Дуднік // Науковий вісник  

Херсонського державного університету. – 

2013. – №20. – С. 241–243. 

2. Крисанова Т.А. Особливості перекладу 

англійських економічних термінів  

в умовах безеквівалентності / Т. А. Крисанова 

// Наукові записки  

Національного університету "Острозька 

академія". – 2010. – №14. – С. 371– 

374. 

3. Ланова О.В., Каплун С. Д. Переклад 

спеціальної лексики сфери економіки  

з англійської мови на українську / О. В. 

Ланова // Науковий вісник  

Південноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. К.Д.  

Ушинського. – 2010. – № 10. – С. 47–52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА 

 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу   Кафедра германської філології 

Розробник(и) Щигло Лариса Володимирівна 

Рівень вищої освіти 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 

8 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (2-

3-й семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій, 16 годин 

лабораторних), 118 годин становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання з: теорії загального 

мовознавства, теорії перекладу, теорії 



 

 

дискурсу, основ нанаукових досліджень,  

англійської, німецької мов на рівні В2 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного 

конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у 

галузі лінгвосинергетики як міждисциплінарного напрямку філологічних студій та 

здатності їх використовувати під час написання науково-дослідницьких робіт. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Синергетика: становлення нової наукової парадигми. 

Багатовимірність синергетики. Філософські підвалини синергетики. Обєкт і 

предмет синергетики. Завдання синергетики. Синергетика і наукова картина світу. 

Тема 2. Лінгвосинергетика:истановлення. 

Сутність і чинники міждисциплінарності лінгвосинергетики. Концептуально-

методологічні основи лінгвосинергетики. Основні дослідницькі вектори. Базовий 

інструментарій синергетики у філологічних студіях. Основні характеристики 

синергетичних моделей у лінгвістиці. 

Тема 3. Синергетика і лінгвістичні парадигми. 

Синергетика і квантитативна лінгвістика. Синергетика і психолінгвістика. 

Синергетика і лінгвістична філософія. Синергетика і самоусвідомлення сучасної 

лінгвістики. 

Тема 4. Мова як синергетична система. 

Властивості мови як синергетичної системи. Фрактальність як фундаментальна 

характеристика мовної системи. Мова як мережева безмасштабна структура. 

Синтаксична деривація як синергетичний процес. 

Тема 5. Системна самоорганізація у світлі теорії фракталів. 

Основи теорії фракталів як складової синергетики. Релевантність теорії фрак талів 

до вивчення системної організації та еволюції мови. Фрактальна організація 



 

 

словотвірної системи сучасної англійської мови. Структурна  організація 

англійського речення як фрактального об’єкта. 

Тема 6. Синергетика дискурсу. 

Загальні питання самоорганізації дискурсу. 

Самоорганізація окремих типів дискурсу. Еволюція жанру і дискурсу в 

синергетичному аспекті. 

Тема 7. Дискурс масової комунікації: синергетичне моделювання. 

Побудова синергетичної моделі управління сферою масової комунікації. Концепція 

соціальної самоорганізації Н.Лумана. Режим із загостренням та біфуркації 

ціннісних орієнтирів у сфері медіа. Можливості застосування теорії нестаціонарних 

структур (концепція  С.П. Курдюмова). Когнітивна моделювальна сутність 

метафор медіації. 

Тема 8. Синергетика перекладу. 

МОВА І ПЕРЕКЛАД У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ. 

ПРИНЦИПИ БУТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ: 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ. 

СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

З         Знати: 

- - теоретичні засади лінгвосинергетики; 
- - основні напрямки та проблеми лінгвосинергетичної концеції  

- дослідження мови, дискурсу та перекладу; 

 

- - можливості використання використання лінгвосинергетичної  

- методології у дослідницькому процесі. 

 

 

РН 2. 

з             Вміти: 

     -  абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати, отримані знання; 

      - застосовувати знання у практичних цілях.  



 

 

- використовувати інформаційні та комунікаційні  технології з  проблем 

д     дисципліни;                                  ; 

-  - генерувати нові ідеї (креативність). 

 

 

РН3.  

РН4.  

РН5.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекційні заняття (Л) та 

семінарські заняття (СЗ):  

Тема 1. 

Л 1. Синергетика: становлення нової наукової парадигми. 

Багатовимірність синергетики. Філософські підвалини синергетики. Обєкт і 

предмет синергетики. Завдання синергетики. Синергетика і наукова картина світу. 

СЗ 1. Синергетика: становлення нової наукової парадигми. 

Багатовимірність синергетики. Філософські підвалини синергетики. Обєкт і 

предмет синергетики. Завдання синергетики. Синергетика і наукова картина світу. 

Тема 2.  

Л 2. Лінгвосинергетика: становлення. 

Сутність і чинники міждисциплінарності лінгвосинергетики. Концептуально-

методологічні основи лінгвосинергетики. Основні дослідницькі вектори. Базовий 



 

 

інструментарій синергетики у філологічних студіях. Основні характеристики 

синергетичних моделей у лінгвістиці. 

СЗ 2. Лінгвосинергетика: становлення. 

Сутність і чинники міждисциплінарності лінгвосинергетики. Концептуально-

методологічні основи лінгвосинергетики. Основні дослідницькі вектори. Базовий 

інструментарій синергетики у філологічних студіях. Основні характеристики 

синергетичних моделей у лінгвістиці. 

Тема 3.  

Л 3. Синергетика і лінгвістичні парадигми. 

Синергетика і квантитативна лінгвістика. Синергетика і психолінгвістика. 

Синергетика і лінгвістична філософія. Синергетика і самоусвідомлення сучасної 

лінгвістики. 

СЗ 3. Синергетика і лінгвістичні парадигми. 

Синергетика і квантитативна лінгвістика. Синергетика і психолінгвістика. 

Синергетика і лінгвістична філософія. Синергетика і самоусвідомлення сучасної 

лінгвістики. 

Тема 4.  

Л4. Мова як синергетична система. 

Властивості мови як синергетичної системи. Фрактальність як фундаментальна 

характеристика мовної системи. Мова як мережева безмасштабна структура. 

Синтаксична деривація як синергетичний процес. 

СЗ 4. Мова як синергетична система. 

Властивості мови як синергетичної системи. Фрактальність як фундаментальна 

характеристика мовної системи. Мова як мережева безмасштабна структура. 

Синтаксична деривація як синергетичний процес. 

Тема 5.  

Л 5. Системна самоорганізація у світлі теорії фракталів. 

Основи теорії фракталів як складової синергетики. Релевантність теорії фрак талів 

до вивчення системної організації та еволюції мови. Фрактальна організація 

словотвірної системи сучасної англійської мови. Структурна  організація 

англійського речення як фрактального об’єкта. 



 

 

СЗ 5. Системна самоорганізація у світлі теорії фракталів. 

Основи теорії фракталів як складової синергетики. Релевантність теорії фрак талів 

до вивчення системної організації та еволюції мови. Фрактальна організація 

словотвірної системи сучасної англійської мови. Структурна  організація 

англійського речення як фрактального об’єкта. 

Тема 6.  

Л 6. Синергетика дискурсу. 

Загальні питання самоорганізації дискурсу. 

Самоорганізація окремих типів дискурсу. Еволюція жанру і дискурсу в 

синергетичному аспекті. 

СЗ 6. Синергетика дискурсу. 

Загальні питання самоорганізації дискурсу. 

Самоорганізація окремих типів дискурсу. Еволюція жанру і дискурсу в 

синергетичному аспекті. 

Тема 7.  

Л 7. Дискурс масової комунікації: синергетичне моделювання. 

Побудова синергетичної моделі управління сферою масової комунікації. Концепція 

соціальної самоорганізації Н.Лумана. Режим із загостренням та біфуркації 

ціннісних орієнтирів у сфері медіа. Можливості застосування теорії нестаціонарних 

структур (концепція  С.П. Курдюмова). Когнітивна моделювальна сутність 

метафор медіації. 

СЗ 7. Дискурс масової комунікації: синергетичне моделювання. 

Побудова синергетичної моделі управління сферою масової комунікації. Концепція 

соціальної самоорганізації Н.Лумана. Режим із загостренням та біфуркації 

ціннісних орієнтирів у сфері медіа. Можливості застосування теорії нестаціонарних 

структур (концепція  С.П. Курдюмова). Когнітивна моделювальна сутність 

метафор медіації. 

Тема 8.  

Л 8. Синергетика перекладу. 

МОВА І ПЕРЕКЛАД У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ. 

ПРИНЦИПИ БУТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ: 



 

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ. 

СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ. 

СЗ 8. Синергетика перекладу. 

МОВА І ПЕРЕКЛАД У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ. 

ПРИНЦИПИ БУТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ: 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ. 

СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ. 

7.2 Види навчальної діяльності  

 

НД 1. Реферат (за темою індивідуального дослідницького завдання) 

НД 2. Презентація (за результатами дослідницького завдання) 

НД 3. Опитування (за темою індивідуального практичного завдання) 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Практико-орієнтоване навчання 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі 

виконання практичних завдань, самооцінювання поточного обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових 

опитувань(М1), перевірки письмових робіт (М2). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 



 

 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Реферат (за темою індивідуального дослідницького завдання) 20 балів.  

2. Опитування (за темою індивідуального практичного завдання) 10 балів; 

3. Індивідуальне дослідницьке завдання (виконання, презентація, захист) 30 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана 

дистанційно:  

1. Реферат (за темою індивідуального дослідницького завдання) 20 балів, 

2. Презентація (за результатами дослідницького завдання) 15 балів, 

3. Індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями - 40 балів.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

 1.Піхтовнікова Л.С., Домброван Т.І., Єнікєєва С.М., 

Семенець О.О. Лінгвосинергетика. Харків: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2018. 296 с. 

2. Домброван Т.И. Еникеева С.М., Пихтовникова Л.С. 

и др. Синергетика в филологических исследованиях. 

Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина. 340 с. 

3. Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу 

спеціальних текстів (німецько-український напрям) 

Київ: ВД Дмитра Бураго, 2017.  520 с. 

Допоміжна література: 

4. Кійко Ю.Є. Німецько-українські паралелі в 

інформаційних медіа жанрах: фрактальний підхід. 

Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. 532 с. 
5. Таценко Н. В. Реалізація емпатії в сучасному 

англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний 

аспект. Суми, 2017. 357 с.   
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