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Метою дисципліни «Граматичні особливості перекладу» є набуття професійних 

перекладацьких компетенцій, які включають у себе загальні мовленнєві/навчальні уміння, мовні 
знання соціолінгвістичні та прагматичні компетенції, формування базових 
знань про граматичні особливості економіко-правових текстів, функціональні та структурні 
характеристики економіко-правової термінології; засвоєння методів та прийомів аналізу 
термінологічної лексики, фахових словників. 

 
Очікувані програмні результати навчання.  

ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



 

 

ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
ПРН07. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 
доцільних методів та інноваційних підходів. 
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й 
використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або навчання. 
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних 
проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти: 

- основні перекладознавчі поняття; 
- основні  специфічні перекладацькі трансформації; 
- програмне забезпечення,перекладацькі програми та мати навички роботи з електроними 
словниками. 

Здобувач вищої освіти вміє: 
- оперувати спеціальною термінологією; 
- застосовувати перекладацькі трансформації у перекладі різножанрових текстів; 
- аналізувати переклади, класифікувати застосовані перекладацькі прийоми. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п  Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції  практичні  Лабораторні самостійні

1  2  3  4  5  6 

1 Тема 1. Нарис проблематики на сучасному 
етапі економічно-правового перекладу. 
 

2 2  6 

2 Тема 2. Термін як одиниця терміносистеми. 
Його визначення та класифікація. 
 

2 2  6 

3 Тема 3. Переклад економіко-правових текстів,
його теоретичні основи. 

2 2  8 

4. Тема 4. Економіко-правовий текст як одиниця
комунікації. Актуальне членування 
висловлювання. Прагматичний потенціал 
тексту. 

2 2  8 

5. Тема 5. Основні прийоми перекладу термінів. 2 2  12 

6. Тема 6. Інтернаціональні терміни та 
псевдоінтернаціоналізми. 

2 2  10 

7. Тема 7. Граматичні трансформації.. 2 4  10 



 

 

Всього  14  16    60 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Поняття перекладацької трансформації. 
2. Трансформації, засновані на заміні одиниці ВМ окказіональною відповідністю. 
3. Поняття псевдоінтернаціональной лексики. 
4. Види «хибних» друзів перекладача. 
5. Способи перекладу інтернаціональної та псевдоінтернаціональной лексики. 
6. Терміни «політична коректність» та «евфемізм». 
7. Способи перекладу економічно коректної лексики. 
8. Переклад власних назв. 
9. Специфічні риси англійських атрибутивних словосполучень. 
10. Поняття перекладацької еквівалентності. 
11. Роль нормативних вимог щодо оцінки якості перекладу. 
12. Загальна характеристика якості перекладу. 
13. Конкретна характеристика якості перекладу. 
14. Прагматична адаптація в перекладі. 
15. Поняття адекватності перекладу та походження терміну «адекватність». 
16. Предмет, завдання та методи теорії перекладу та її місце серед інших 
наукових дисциплін. Теоретико-перекладацькі універсалії. 
17. Поняття перекладацької компетенції та її складові. 
18. Особливості перекладу економіко-правових текстів 
19. Специфіка перекладу економіко-правових текстів 
20. Граматичні перекладацькі трансформації. 
21. Переклад скорочень. 
22. Переклад законодавчого (юридичного) тексту. 
23. Переклад препозитивних атрибутивних словосполучень 
24. Переклад економічного тексту. 
25. Специфіка перекладу економіко-правових текстів 
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