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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Практикум перекладу”) 

  

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна / заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  

1 сем – 3 

2 сем – 2   

 
Нормативна 

  

Модулів – 1 
Галузь знань 29 

«Міжнародні відносини» 
Рік підготовки: 

1-й (магістри) 

Змістових модулів – 1 

Спеціальність: 293 – 

«Міжнародне право» 

  

Семестр 

               1-й 

2-й (денна) 

Загальна кількість годин 

Денна форма – 150 год. 

Заочна форма –  150  год. 

 

Тижневих годин: 

аудиторних  

1 сем – 2 год. 

2 сем – 3 год. 

 

самостійної роботи 

студента  

денна форма –  

1 сем – 58 год. 

2 сем – 12 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Магістр  

Практичні, семінарські 

Денна форма:  

1 сем – 32 год. 

2 сем – 48 год. 

Заочна форма: 26 год. 

Самостійна робота 

Денна форма:  

1 сем –58 год. 

2 сем – 12 год 



заочна форма – 124 год. Заочна форма: 124 год. 

 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю: ---  

2 семестр – залік 

   

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Завданням курсу „Практикум перекладу” для студентів факультету 

міжнародних відносин за спеціальністю 293 – «Міжнародне право» є 

поглиблення та вдосконалення практичних навичок та вмінь, необхідних для 

здійснення якісної діяльності перекладача. Курс покликаний удосконалити 

навички та вміння, необхідні перекладачу текстів правничого дискурсу.  

У процесі вивчення курсу Практикуму перекладу студенти поглиблюють 

навички та вміння чужомовно-українського перекладу фахових текстів з 

міжнародного права. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у 

галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу текстів з 

міжнародного права. Основною формою вивчення курсу є практичні заняття для 

вдосконалення та поглиблення раніше отриманих знань та навичок. 

 

Мета навчальної дисципліни –  удосконалення  комплексних вмінь та навичок 

письмового та усного перекладу фахових текстів зі спеціальності «Міжнародне 

право». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: 

 особливості процесу перекладу: стадії та моделі перекладу, 

зіставлюваних мов, ураховуючи жанрову специфіку текстів;  

 перекладацькі трансформації та особливості їх застосування у 

процесі перекладу фахових правничих текстів, особливості 

перекладу юридичних термінів; 

вміти: 



 проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його 

відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей 

зіставлюваних мов та жанрової специфіки правничих текстів; 

 застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних 

рівнях; 

 здійснювати редагування тексту перекладу, його прагматичну 

адаптацію. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік нараховуються 

за результатами поточної успішності. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Практичні заняття 

 

На  практичних заняттях студенти здійснюють письмовий і усний переклад 

фахових текстів правничого дискурсу з іноземної мови українською та з 

української мови іноземною, аналізують та редагують їх. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Денна форма навчання 1 семестр 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

1 

Заняття 1. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 4 

2 

Заняття 2. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 8 

3 
Заняття 3. Українсько-

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

 2 8 



особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

4 

Заняття 4. Усний 

іноземномовно-український 

переклад фахових текстів з 

урахуванням наукового стилю 

української мови . 

 

 2 6 

5 

Заняття 5. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 2 

6 

Заняття 6. Українсько-

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

 2 4 

7 

Заняття 7. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 2 

8 

Заняття 8. Українсько-

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

 2 4 

9 

Заняття 9. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 2 

10 

Заняття 10. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

 2 2 

11 

Заняття 11. Українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 2 2 



 

12 

Заняття 12 Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

 2 2 

13 

Заняття 13 Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових журналів. 

 

 2 2 

14 

Заняття 14 Українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей Іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

 2 4 

15 

Заняття 15 Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 4 

16 

Заняття 16 Підсумкове заняття: 

Іноземномовно-український та 

українсько- іноземномовний 

переклад фахового тексту.  

 2 4 

 

 
    

 Всього:  32 58  

 

Денна форма навчання 2 семестр 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

 

1 

Заняття 1.Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

  1 



 

2 
Заняття 2. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 
   

3 

Заняття 3. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

  1 

4 

Заняття 4. Усний 

Іноземномовно-український 

переклад фахових текстів з 

урахуванням наукового стилю 

української мови.  

 

   

5 

Заняття 5. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

  1 

6 

Заняття 6. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

Іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

   

7 

Заняття 7. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

   

8 

Заняття 8. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

  2 

9 

Заняття 9. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

  1 



10 

Заняття 10. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

   

11 

Заняття 11. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

Іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

  2 

12 

Заняття 12. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

  2 

13 

Заняття 13. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

   

14 

Заняття 14. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

Іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

   

15 

Заняття 15. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

   

16 

Заняття 16. Іноземномовно-

український та українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту.  

  1 

17 
Заняття 17. Переклад 

українського; редагування 

цільового тексту. 
   

18 

Заняття 18.  Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

   

19 
Заняття 19. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 
  1 



 

20 

Заняття 20. Українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

   

21 

Заняття 21. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

   

22 

Заняття 22. Іноземномовно-

український та українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту. 

   

23 

Заняття 23. Підсумковий 

Іноземномовно-український 

переклад фахового тексту. 

 

   

24 
Зняття 24. Підсумковий 

українсько- іноземномовний 

переклад фахового тексту. 
   

 Всього:  48 12  

 

 

4.2. Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

 

1 

Заняття 1.Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 

 2 10 



2 
Заняття 2. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 
 2 10 

3 

Заняття 3. Українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

 2 10 

4 

Заняття 4. Усний 

Іноземномовно-український 

переклад фахових текстів з 

урахуванням наукового стилю 

української мови. 

 

 2 10 

5 

Заняття 5. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу.; 

 

 2 10 

6 

Заняття 6. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей 

іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

 2 12 

7 

Заняття 7. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу. 

 

 2 12 

8 

Заняття 8. Українсько-

англійський переклад фахового 

тексту, аналіз особливостей  

іноземномовного юридичного 

дискурсу. 

 

 2 16 

9 

Заняття 9. Іноземномовно-

український переклад тексту, 

редагування тексту перекладу.; 

 

 2 6 

10 
Заняття 10. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 
 2 6 



 

11 

Заняття 11. Українсько- 

іноземномовний переклад 

фахового тексту, аналіз 

особливостей іноземномовного 

юридичного дискурсу. 

 

 2 6 

12 

Заняття 12. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

 2 12 

13 

Заняття 13. Іноземномовно-

український переклад статей з 

фахових джерел. 

 

 2 4 

 Всього:  26 124  

 

 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. 

 

Вивчення та удосконалення навичок та вмінь студентів відбувається на 

практичних заняттях. При вивченні дисципліни застосовуються 

загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження: аналіз, 

синтез, порівняння; застосовуються мовознавчі методи та методики аналізу 

текстів.     

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

В процесі вивчення дисципліни “Практикум перекладу” 

використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента: 

- поточне опитування; 

- підсумкова робота по змістовому модулю; 

- оцінювання виконання ІНДЗ (за наявності); 

Підсумковий бал виставляється за 100-бальною шкалою. 



 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

 

 

 

Зараховано 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

81-89 
Добре 

В (дуже добре) 

71-80 С (добре) 

61-70 
Задовільно 

D (задовільно) 

51-60 E (достатньо) 

0-50 

незадовільно 

FX 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

 

 

Не 

зараховано 

0-25 

F (незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

курсом) 
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