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Передмова до серії (UTTU Series)

Посібник, що пропонується Вашій увазі, є черговим виданням у серії під егідою 
Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП), повна назва англійською мо-
вою якої є Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU). Спілка є всеукраїнською гро-
мадською організацією, яка об’єднує фахівців у галузі навчання перекладу на осно-
ві спільності інтересів для реалізації мети та завдань ВСВП, які передусім полягають 
у підвищенні якості підготовки перекладачів в освітніх закладах України. 

 Певною мірою серія UTTA Series є спадкоємницею серії Dictum Factum, в межах 
якої вийшло чимало якісних підручників та посібників для навчання майбутніх пе-
рекладачів, і яка зіграла свою позитивну роль у підвищенні ефективності навчання 
перекладачів з англійської мови. Однак, якщо до підготовки навчально-методич-
них матеріалів у серії Dictum Factum залучалися переважно фахівці кафедр теорії 
та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету 
ім. В.Н.Каразіна, а також кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (що було виправданим 
на початку 2000-х років, оскільки лише згадані кафедри на той час мали достат-
ній досвід підготовки перекладачів), то нині ситуація докорінно змінилася. В Україні 
нині працюють десятки кафедр перекладу, деякі з яких накопичили значний (до 
двадцяти років) досвід роботи, а викладачі мають незаперечний творчий потенці-
ал, що може бути використаний для розбудови раціональної і розумно варіативної 
системи навчання майбутніх перекладачів. Саме за сприяння Всеукраїнської спілки 
викладачів перекладу і планується здійснювати реалізацію згаданого потенціалу, 
результати якої будуть публікуватися в серії UTTU Series за суттєвої підтримки ви-
давництва “Нова книга”. 

На сьогодні в серії UTTU Series вийшли такі видання:
1. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: Підручник 

для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л.М.Черноватий. – 
Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

2. Тороп П. Тотальний переклад: монографія / Пеетер Тороп; пер. з рос. О. А. Каль-
ниченка, О.І.Оржицького; передмова до серії: Л. М. Черноватий; передмова до 
монографії: Т. Бойко, Е. Сютісте. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 264 с.

3. Коломієць Л. В. Український художній переклад та перекладачі 1920–30-х років 
/ Л. В. Коломієць. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 360 с.

4. Некряч Т. Є., Довганчина Р. Г. Навчаймося виступати публічно / Make your way 
to public speaking / Тетяна Некряч, Руслана Довганчина. – Вінниця: Нова Книга, 
2015. – 280 с.

5. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, 
транспорт / [Черноватий Л. М., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., Каминін І. М] 
/ за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 264 с.
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6. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природ-
ні ресурси, транспорт” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 98 с.

7. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, 
фізика, хімія / [Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лукьяно-
ва Т. Г.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 
240 с.

8. Книга для викладача до навчального посібника для студентів вищих закладів 
освіти “Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, гео-
метрія, фізика, хімія” / [Черноватий Л. М.,., Вороніна К. В., Кальниченко О. А., 
Каминін І. М.] / за ред. Л. М. Черноватого та О. В. Ребрія.– Вінниця: Нова Книга, 
2017. – 84 с.

9. Гриців Н. М. Василь Мисик: Різногранний діамант українського художнього пе-
рекладу. Вінниця: Нова Книга, 2017. – 296 с.
У згаданій серії планується також публікувати видання сучасних зарубіжних фа-

хівців у галузі перекладознавства та методики навчання перекладу, так само як і 
класичні твори у згаданих галузях, аби забезпечити безпосередній доступ україн-
ських фахівців до загальносвітових надбань. Першим таким виданням є переклад 
українською мовою важливої для розвитку перекладознавства книги відомого ес-
тонського дослідника Пеетера Торопа (див. п.2 у переліку, наведеному вище).

 Успішна реалізація цих планів має сприяти закладенню надійного підґрунтя 
для підвищення ефективності підготовки майбутніх перекладачів в Україні, а тому 
ВСВП запрошує до співпраці усіх зацікавлених викладачів перекладу та перекла-
дознавців. Додаткову інформацію стосовно можливостей участі у здійсненні про-
ектів під егідою ВСВП можна знайти на сайті uttu.info. 

Президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу 
Леонід Черноватий
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Передмова до посібника

Посібник, який пропонується вашій увазі, призначений для формування нави-
чок та умінь усного і письмового двостороннього (у парі “англійська-українська” 
мови) перекладу текстів у сфері медичної допомоги студентів старших курсів ви-
щих закладів освіти (ВЗО), що спеціалізуються з англійської мови та перекладу. Він 
також може бути корисним для студентів немовних спеціальностей, що навчаються 
за медичними напрямами, відповідних фахівців, які прагнуть вдосконалити власні 
навички та вміння перекладу у згаданій сфері, а також для перекладачів.

Формування фахової компетентності спеціалістів у цих сферах має включати 
засвоєння достатнього обсягу предметних знань у конкретній галузі, термінологіч-
ного корпусу для позначення відповідних понять, а також формування власне пе-
рекладацької компетентності, тобто фахових навичок і умінь перекладу.

Схематично модель навчання майбутніх спеціалістів перекладу у сфері надання 
медичної допомоги (асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні ма-
теріали, рани та переломи) подано далі.

Як випливає з рис. 1, навчання двостороннього перекладу у сфері надання ме-
дичної допомоги (Опіки і вплив радіоактивного опромінення, Обмороження та 
гіпотермія, Дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургіч-
не втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння) є складовою Навчального 
блоку 1 “Практика двостороннього галузевого перекладу”, зміст якого визначається 
безпосередньо ВЗО, що проводять підготовку студентів. Для майбутніх переклада-
чів одним із найважливіших аспектів професійної діяльності є переклад галузевих 
текстів медичного спрямування. Чимало таких галузей так чи інакше ґрунтуються 
на загальномедичних концептах і використовують відповідну поняттєву й терміно-
логічну системи. Оскільки програми спеціальності “Філологія” зазвичай не вклю-
чають дисциплін медичного спрямування й чимало ВЗО за інерцією продовжують 
орієнтуватися переважно на художній переклад, випускники типово недостатньо 
підготовлені до галузевого перекладу, зокрема, в медичних галузях, а тому виявля-
ються недостатньо конкурентоздатними на ринку перекладацьких послуг. Зважаю-
чи на чинники, викладені вище, саме найважливіші сфери надання медичної допо-
моги ми й обрали матеріалом навчання.

Навчальний блок “Практика двостороннього галузевого перекладу”, ділиться 
на 8 тематичних блоків і містить два контрольних блоки. У кожному тематичному 
блоці навчання здійснюється на матеріалі конкретної теми (див. рис. 1). Даний по-
сібник розрахований на 124 академічні години: аудиторна робота – 64 год., інди-
відуальна та самостійна робота – 64 год. Таким чином, якщо заняття проводяться 
по 2 години на тиждень, засвоєння змісту посібника вимагає двох семестрів. Ще 
принаймні 4 години відводяться на підсумковий контроль (ці години не входять до 
бюджету часу, виділеного на роботу протягом семестру) – по дві години в кожному 
семестрі. 
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Рис. 1. Модель навчання письмового та усного двостороннього перекладу у сфері 
надання медичної допомоги (Опіки і вплив радіоактивного опромінення, Обмороження 

та гіпотермія, Дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне 
втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння)

Навчальний блок 1 
Практика двостороннього галузевого перекладу (128 акад. год.)

↓
Тематичний (Тем.) блок (Unit) 1. Опіки і вплив радіоактивного опромінення – 1

(аудиторна (ауд.) – 8 год., самостійна (сам.) – 8 год.)
↓

Тем. блок (Unit) 2. Опіки – 2, Обмороження і гіпотермія (ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)
↓

Тем. блок (Unit) 3. Дихальна недостатність – 1 (ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)
↓

Тем. блок (Unit) 4. Дихальна недостатність  2, черепно-мозкові травми  
(ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)

↓
Контрольний блок 1. Підсумкова (семестрова) контрольна робота (Units 1–4)

↓
Тем.блок (Unit) 5. Термінове хірургічне втручання (ауд.– 8 год., сам. – 8 год.)

↓
Тем. блок (Unit) 6. Екстрені терапевтичні випадки (ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)

↓
Тем. блок (Unit) 7. Отруєння – 1 (ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)

↓
Тем. блок (Unit) 8. Отруєння – 2 (ауд. – 8 год., сам. – 8 год.)

↓
Контрольний блок 2. Підсумкова контрольна робота (Units 5–8).

Наприкінці кожного уроку (Unit) тематичного блоку передбачається поточна, а 
наприкінці семестру (чотири тематичних блоки) – підсумкова контрольні роботи. До 
змісту першої з них входить індивідуальний усний переклад кожного студента з арку-
ша (з англійської українською) (Unit 1, 3) та послідовний переклад з української мови 
англійською (Unit 2), в якому записаний на звукові носії текст сприймається через 
головні телефони. Обидва види усного перекладу кожного студента мають записува-
тися на звукові носії для подальшого оцінювання й аналізу. Крім усного, до змісту по-
точного та підсумкового контролю входить і письмовий переклад (з англійської мови 
на українську та навпаки). Паралельне проведення письмового перекладу є особли-
во доцільним, коли у викладача відсутня технічна можливість одночасного запису 
перекладу усіх студентів на звукові носії. У таких випадках, поки викладач записує 
переклад кожного студента по черзі, решта виконують письмовий переклад. 
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Як зрозуміло з рис. 1, тривалість уроків (Unit) в межах тематичного блоку є од-
наковою, на кожен з них передбачено по 6 годин плюс 2 години на проведення 
поточної контрольної роботи. 

 Змістом самостійної роботи студентів є удосконалення навичок та умінь дво-
стороннього перекладу, формування яких проводилося на попередньому аудитор-
ному занятті. Студенти перекладають письмово й усно з аркуша тексти, що входять 
до змісту відповідних циклів (див. рис. 2), та виконують інші завдання, які містяться 
в розділах “Завдання на самостійну роботу”. 

 № 
за

няття

Го
дини Зміст роботи

Контроль 
самостійної 

роботи студентів

Завдання на конт
рольовану самостій

ну роботу (к.с.р)

 Семестр 1

UNIT 1. Burns-1

1 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

2 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

3 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП, 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикли 7–8

4 2 Поточна контрольна робота 1 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний переклад з аркуша з 
англійської мови українською).

UNIT 2. Burns-2, Frostbites

5 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

6 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

7 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикл 7

8 2 Поточна контрольна робота 2 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний послідовний 
переклад з української мови англійською).

UNIT 3. Respiratory Emergencies-1

1 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

2 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП.
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

3 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП. 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикли 7–8

4 2 Поточна контрольна робота 3 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний переклад з аркуша з 
англійської мови українською).

UNIT 4. Respiratory Emergencies-2, Brain injuries
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 № 
за

няття

Го
дини Зміст роботи

Контроль 
самостійної 

роботи студентів

Завдання на конт
рольовану самостій

ну роботу (к.с.р)

5 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

6 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП. 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

7 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП. 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикл 7

8 2 Повторення

3 Підсумкова контрольна робота за UNITS 1–4 (письмовий переклад з 
української мови англійською та з англійської мови українською, усний 
переклад з аркуша з англійської мови українською, усний послідовний 
переклад з української мови англійською).

Семестр 2

UNIT 5. Surgical Emergencies

1 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

2 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

3 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП, 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикли 7–8

4 2 Поточна контрольна робота 1 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний переклад з аркуша з 
англійської мови українською.

UNIT 6. Therapeutic Emergencies

5 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

6 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

7 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикл 7

8 2 Поточна контрольна робота 1 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний послідовний 
переклад з української мови англійською).

UNIT 7. Poisoning-1

1 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

2 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП. 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

3 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП, 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикли 7–8

4 2 Поточна контрольна робота 1 (письмовий переклад з української мови 
англійською та з англійської мови українською, усний переклад з аркуша з 
англійської мови українською).
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 № 
за

няття

Го
дини Зміст роботи

Контроль 
самостійної 

роботи студентів

Завдання на конт
рольовану самостій

ну роботу (к.с.р)

UNIT 8. Poisoning-2

5 2 Цикли 1–2 – Вправи 1–5

6 2 Цикли 3–4 Цикли 1–2: СДП. 
К.с.р, Вправи 1–5

Вправи 1–5

7 2 Цикли 5–6 Цикли 3–4: СДП 
К.с.р, Вправи 1–5

Цикл 7

8 2 Повторення

3 Підсумкова контрольна робота за UNITS 5–8 (письмовий переклад з 
української мови англійською та з англійської мови українською, усний 
переклад з аркуша з англійської мови українською, усний послідовний 
переклад з української мови англійською).

Рис. 2. План навчання письмового та усного двостороннього перекладу у сфері надання 
медичної допомоги (опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, 
дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені 
терапевтичні випадки, отруєння). Умовні позначення: СДП (словниковий диктант-переклад).

Процедура роботи з комплексом вправ на прикладі Unit 1 (Опіки і вплив радіо-
активного опромінення – 1) подається далі.

Заняття 1

Цикл 1 
(в посібнику циклом називається сукупність вправ, які виконуються на основі 

одного й того ж тексту, наприклад, цикл 1 ґрунтується на матеріалі тексту 1 
і містить 9 вправ).

 У вправі 1 (на рівні тексту) студенти в парах мають по черзі голосно й чітко 
читати англомовні речення тексту 1 та їх переклад українською мовою (текст 1А), 
звертаючи увагу на лексичні одиниці, які виділені жирним шрифтом. Метою цієї 
вправи є попереднє ознайомлення з цілісним текстом, англомовними терміноло-
гічними одиницями, їх україномовними відповідниками, а також постановка голо-
су, темпу мовлення і дикції. 

Вправа 2 (для перекладу з аркуша на рівні слів і словосполучень) призначе-
на для попереднього засвоєння еквівалентів слів та словосполучень, виділених 
жирних шрифтом. Для цього студенти мають працювати в парах – студент А за-
криває праву (українську) частину тексту і намагається перекласти виділені в тексті 
1 англомовні лексичні одиниці з аркуша. Студент Б контролює правильність пере-
кладу свого партнера за допомогою українського тексту, допомагаючи тільки при 
серйозних ускладненнях. Потім студенти обмінюються ролями. Спосіб організації 
вправляння дозволяє приступити до формування перекладацьких навичок з само-
го початку, не витрачаючи часу на засвоєння слів та словосполучень, які виділені 
жирним шрифтом. 
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Вправа 3 за змістом є аналогічною вправі 2, тільки цього разу студент А за-
криває ліву (англомовну) частину тексту і намагається перекласти виділені в тексті 
1А україномовні слова та словосполучення з аркуша, його партнер контролює пра-
вильність перекладу за допомогою англомовного тексту, потім вони обмінюються 
ролями. Решта ознак вправи 3 збігаються з характеристиками вправи 2.

Вправа 4 (для перекладу з аркуша на рівні слів та словосполучень) також ви-
конується в парах. Матеріалом вправи є вибрані з тексту англомовні терміни та 
термінологічні словосполучення. Студент А читає їх вголос, а студент Б перекладає 
українською мовою. Потім вони обмінюються ролями. Ця вправа (яка може також 
виконуватися фронтально) призначена для закріплення міжмовних еквівалентів і 
переключення з одного коду на інший. 

Вправа 5 за змістом ідентична вправі 4, однак цього разу переклад здійснюєть-
ся з української на англійську мову і порядок пред’явлення слів та словосполучень 
у вправі змінено. 

Вправи 6 призначена для розвитку уміння виділяти головні поняття, на яких 
ґрунтується текст оригіналу. Студенти ознайомлюються з поняттєвою схемою тексту 
1, яка подана й посібнику.

Вправа 7 (для розвитку умінь усного послідовного перекладу з опорою на по-
няттєву схему тексту оригіналу) проводиться в парах. Студент А, спираючись на 
поняттєву схему тексту 1, переказує його англійською мовою, роблячи паузи після 
кожного речення. Студент Б в паузах перекладає українською мовою повідомлен-
ня студента А. 

Вправа 8 (для розвитку умінь усного послідовного перекладу з опорою на по-
няттєву схему тексту оригіналу) проводиться в парах. Студент Б, спираючись на по-
няттєву схему тексту 1, переказує його українською мовою, роблячи паузи після 
кожного речення. Студент Б в паузах перекладає англійською мовою повідомлення 
студента А. 

 Вправа 9 (для розвитку умінь усного послідовного перекладу з опорою на 
слухове сприймання тексту) моделює умови реального послідовного перекладу. 
Студенти, призначені викладачем, по черзі виходить до дошки і сідають за стіл, гра-
ючи роль перекладача. Вони сприймають на слух (читає викладач) фрагмент тексту 
1А з “Книги для викладача” до даного посібника, записують перекладацьким ско-
рописом і перекладають в паузах, які викладач робить через кожні кілька простих 
речень. До початку виконання вправи 9 викладач має нагадати студентам принци-
пи перекладацького скоропису, з якими вони знайомилися раніше в межах відпо-
відної дисципліни, показуючи, як можна за допомогою нього записати текст 1. 

 Таким чином, зміст циклу 1 забезпечує як формування навичок, так і їх вклю-
чення до складу перекладацьких умінь. Крім того, дії, що їх виконують студенти 
під час вправляння в межах циклу, постійно повторюються, але в різноманітних 
умовах виконання завдань, які моделюють конкретні умови вживання таких дій. 
Вправи циклу сприяють розширенню словникового запасу студентів за рахунок 
мимовільного запам’ятовування під час виконання навчальних дій. Застосуван-
ня перекладацького скоропису сприяє розвитку уміння вибудовувати абстрак-
тну схему тексту перекладу. Загалом вправи 1–9 розвивають здатність змінювати 
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перекладацьку стратегію, варіюючи одиниці перекладу і забезпечуючи вправлян-
ня на різних рівнях – слова, словосполучення, речення та кількох речень. Нарешті, 
вправи циклу сприяють мимовільному оволодінню способами перекладу.

Цикл 2 за змістом і ознаками вправ є ідентичним циклу 1. Відмінність полягає у 
тому, що тут відсутні вправи 6–8, пов’язані з поняттєвою схемою тексту 2, оскільки 
складання такої схеми входить до змісту домашнього завдання студентів. 

Циклом 2 завершується заняття 1. Якщо з будь-яких причин студенти не встигли 
завершити його в класі, вони закінчують цю роботу вдома. 

 Завдання на контрольовану самостійну роботу (к.с.р) включають підготовку 
до словникового диктанту-перекладу (вправа 1), усний переклад з аркуша текстів 
1(1А) і 2(2А), почергово закриваючи український або англійський тексти-відпо-
відники (вправа 2). Студентів слід переконати, що вони обов’язково повинні за-
писувати свій переклад за допомогою звукозаписувальних пристроїв, потім про-
слуховувати його, аналізувати ті частини тексту, які спричинили труднощі, і в разі 
потреби перекладати відповідні тексти повторно, поки не доб’ються прийнятної 
якості. Вправа 3 (складання поняттєвої схеми до тексту 2) призначена для розвитку 
уміння виділення головних понять, на яких ґрунтується текст оригіналу. Вправа 4 
призначена для розвитку умінь письмового перекладу нових текстів, що за темати-
кою пов’язані з текстами 1 і 2. 

Заняття 2
Заняття розпочинається із перевірки домашнього завдання. У вправі 1 (слов-

никовий диктант-переклад) викладач диктує по 10 термінів (термінологічних сло-
восполучень) українською та англійською мовами за матеріалом текстів 1–2. Сту-
денти одразу ж пишуть їх переклад. Система оцінювання: 5 балів за правильний 
переклад кожного терміна (термінологічного словосполучення), максимальна 
оцінка – 100 балів. У вправі 2 перевіряється складання поняттєвої схеми студен-
тами: студент А, спираючись на складену ним вдома схему, переказує текст 2 ан-
глійською мовою, а студент Б в паузах перекладає його українською мовою. Потім 
вони обмінюються ролями й мовами. У вправі 3 студенти по черзі виходять до 
дошки і грають роль послідовного перекладача: викладач читає фрагмент тексту 
1А або 2А, студент записує його перекладацьким скорописом, а потім перекладає 
його англійською мовою. Аналогічний зміст має й вправа 4, тільки цього разу чи-
таються фрагменти англомовних текстів (1 або 2), а студенти перекладають їх укра-
їнською мовою. У вправі 5 перевіряється якість письмового перекладу нових тек-
стів відповідної тематики. 

 Час на перевірку домашнього завдання не повинен перевищувати 30 хви
лин. Тому, якщо в не встигаєте усно перевірити усі завдання, то матеріали виконан-
ня вправ 2 і 5 студенти здають викладачеві у письмовому вигляді. 

 Зміст циклів 3 і 4 збігається із змістом циклів 1 і 2 на занятті 1/

Заняття 3
Зміст заняття 3 збігається із змістом заняття 2.
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 Заняття 4
Під час заняття 4 після закінчення уроку 1 (Unit 1) проводиться поточна контр

ольна робота 1, змістом якої є письмовий переклад з української мови англій-
ською та з англійської мови українською (обсяг текстів оригіналу становить від 
1200 до 1400 друкованих знаків без пробілів, залежно від курсу навчання), а також 
усний переклад з аркуша з англійської мови українською (обсяг текстів оригіналу – 
від 1000 до 1100 друкованих знаків без пробілів). 

 Зміст навчання в межах Unit 2 є аналогічним відповідному змісту Unit 1. В разі 
потреби заняття 4 (контрольне) може використовуватися для повторення і під-
готовки до підсумкової контрольної роботи за тематичними блоками 1 і 2, яка 
виноситься на сесію, розрахована на 3 академічні години і включає комплексний 
контроль (письмовий переклад з української мови англійською та з англійської 
мови українською, усний переклад з аркуша з англійської мови українською, а та-
кож усний послідовний переклад з української мови англійською). 

 Оцінюючи якість письмового перекладу студентів, варто враховувати помилки 
трьох типів. І тип включає випадки пропуску або викривлення інформації, що міс-
титься в тексті оригіналу; ІІ тип – помилки, що за певних умов можуть спричинити 
згадані пропуски або викривлення інформації (тобто помилки, серйозніші за тип ІІІ, 
але менш серйозні ніж тип І); ІІІ тип – інші помилки (орфографічні, граматичні, лек-
сичні, які не спричиняють втрату або викривлення інформації, що міститься у тексті 
оригіналу). За помилки І типу нараховується 1 штрафний бал, ІІ типу – 0,5 штрафно-
го балу, ІІІ типу – 0,1 штрафного балу. Сума штрафних балів потім переводиться у 
5-бальну оцінку за допомогою наведеної далі таблиці.

Таблиця 2
Рекомендовані критерії оцінювання письмових робіт, розрахованих на 

45 хвилин (максимально прийнятна кількість штрафних балів для заліку – 5,0)

“відмінно” 

Штрафних 
балів

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Оцінка 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5

“добре”

1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5

“задовільно”

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,0

3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5

“незадовільно”

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
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Для переведення оцінки за п’ятибальною шкалою в оцінку за 100-бальною 
шкалою слід перемножити першу оцінку на 20. Наприклад, якщо студент набрав 4 
штрафних бали, то його оцінка за п’ятибальною шкалою складає 3,0, а за 100-баль-
ною шкалою – 60 (3 × 20). 

 Для оцінювання усного перекладу слід у друкованому тексті оригіналу виділи-
ти елементи, що несуть головну інформацію, і пронумерувати їх. Наприклад: 

 CHEMISTRY (1) is the STUDY (2) of SUBSTANCES (3); their PROPERTIES (4), 
STRUCTURE (5), and the CHANGES (6) they undergo.

 Як бачимо, в цьому реченні міститься шість елементів, що несуть головну ін-
формацію. Під час оцінювання усного перекладу викладач фіксує кожну одиницю 
головної інформації, яка відсутня чи перекручена в тексті перекладу, а після закін-
чення перекладу, підсумовує результат, визначаючи питому вагу такої інформації 
у тексті перекладу. Наприклад, якщо в тексті оригіналу було 50 одиниць головної 
інформації, з яких у тексті перекладу втрачено 12, то викладач віднімає 12 від 50 
(50 – 12 = 38), аби встановити, скільки її одиниць збережено у тексті перекладу, а 
потім переводить цю оцінку в 100-бальну шкалу (38 : 50 = 0,76 × 100 = 76). Таким 
чином, оцінка за даний переклад становить 76, тобто “добре” в п’ятибальній шкалі. 
Ця оцінка може бути знижена за значну кількість мовних помилок та/або за неви-
соке загальне враження (непривабливі гучність, дикція, наявність тривалих невмо-
тивованих пауз тощо). 

 Повідомляючи результати конкретному студенту, навіть коли він показав не-
високий результат, слід зосередити увагу не на абсолютному, а на відносному до-
сягненні, намагатися показати йому, що він прогресує і, за умови регулярної ро-
боти, обов’язково вийде на високий рівень. Це дозволяє зберегти мотивацію 
такого студента і з часом забезпечує позитивний результат. Якщо під час навчання 
з’ясовується, що у студентів відсутні деякі передумови роботи з цим комплексом 
вправ (наприклад, вони недостатньо володіють скорописом, нечітко усвідомлю-
ють зміст способів перекладу тощо), викладачеві доцільно застосовувати додатко-
ві опори [наприклад, показ запису тексту скорописом на дошці (див. О. В. Ребрій 
“Основи перекладацького скоропису”. – Вінниця: Нова книга, 2006) тощо].

 Навчаючи усного перекладу, який пов’язаний зі значним напруженням та 
швидкою втомлюваністю, слід враховувати необхідність виховання психологічної 
стійкості майбутніх фахівців за рахунок включення вправ, що моделюють стресо-
ві умови реального перекладу. Прикладами таких вправ можуть бути переклад з 
аркуша або на слух перед аудиторією, з обмеженням часу, із записом перекладів 
студентів на звукові носії. Доцільно пам’ятати, що студенти мають різний рівень 
схильності до тривожності і для деяких з них навіть такі, здавалось би, прості си-
туації можуть стати причиною нервового стресу. Викладачеві слід уважно стежити 
за поведінкою студентів, застосовуючи сугестивні засоби (жарти, підбадьорювання 
тощо) в усіх випадках, коли ситуація вимагає того. Забезпечення позитивного афек-
тивного фону в класі є важливим чинником ефективності навчання. 

 Проводячи вправи у парах, слід одразу привчити студентів говорити голосно і 
чітко, не звертаючи уваги на мовлення інших пар. Цього не так легко досягти, од-
нак зусилля викладача повернуться сторицею на пізніших етапах навчання. Це ж 
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стосується і виконання усного перекладу перед аудиторією і в парах – викладаче-
ві слід постійно вимагати від студентів голосного і чіткого мовлення, рівномірного 
темпу, уникнення пауз і повторів. Доцільно також показувати студентам найзагаль-
ніші способи подолання труднощів – перефразування раніше сказаного, узагаль-
нення, застосування контекстуальної догадки тощо.
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Unit 1
BUrns-1

Заняття 1

Цикл 1
Вправа 1. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовний текст. 

Студенту Б: Читайте вголос переклад українською мовою. Зверніть увагу на лек-
сичні одиниці, які виділені жирним шрифтом. 

TEXT 1 
BURNS AND EXPOSURE TO 

RADIATION. DEFINITION – 1
Burns (1) are a leading cause (2) of ac-

cidental death. Often, several members of a 
family are burned to death (3) at the same 
time. All too often, small children left at 
home unattended (4) are burned to death.

A burn is an injury (5) that results from 
heat, chemical agents (6), or radiation. It 
may vary in depth, size, and severity (7) 
and may damage cells (8) in the affected 
area (9).

CAUSES AND EFFECTS-1
Burns are caused most commonly by 

carelessness with matches (10) and ciga-
rettes; scalds (11) from hot liquids; defec
tive heating (12), cooking, and electrical 
equipment; use of open fires that produce 
flame burns (13), especially when flamma
ble clothing (14) is worn; unsafe practices 
(15) in the home in the use of flammable 
liquids (16) and use of such chemicals as 
lye, strong acids, and strong detergents 
(17).

In addition to surface burns (18) and the 
effects of heat on the blood (19) and on 
body tissues (20) other than the skin, the 
hazards of fire (21) include the following:

ТЕКСТ 1A 
ОПІКИ ТА ВПЛИВ РАДІОАКТИВНОГО 

ОПРОМІНЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ – 1
Опіки (1) – основна причина (2) випад-

кової смерті. Нерідко смертельні опіки (3) 
отримують одночасно декілька членів сім'ї. 
Часто гинуть від опіків і маленькі діти, за
лишені вдома без нагляду (4). 

 Опік – це травма (5), яка є результатом 
впливу високої температури, хімічних ре
човин (6) або радіації. Опік може варіюва-
тися за глибиною, площею ураження або 
тяжкістю (7) і може привести до пошко
дження клітин (8) в зоні ураження (9).

ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ-1
Зазвичай, опіки трапляються через нео

бережне використання сірників (10) та 
сигарет; обшпарювання (11) гарячою ріди-
ною; неправильне обігрівання (12), приго-
тування їжі або використання електрично-
го обладнання; обпалення полум’ям (13) 
відкритого вогню, особливо за наявності 
легкозаймистого одягу (14); необережне 
застосування (15) в домашніх умовах лег
козаймистих рідин (16) і використання та-
ких хімічних речовин, як луги, їдкі кислоти, 
або сильні дезінфекційні засоби (17).

На додаток до поверхневих опіків (18) і 
впливу високої температури на кров (19) 
та інші, крім шкіри, тканини (20), небезпека 
вогню (21) включає у себе наступне:
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• Inhalation (22) of very hot air or 
irritating or poisonous gases (23), 
including carbon monoxide (24).

• Asphyxia (25) from insufficient 
oxygen (26) in the air.

• Falls (27) and injuries from collapsing 
walls in burning buildings.

In burns of large areas of the body sur-
face, loss of plasma (28) and changes in 
the balance of fluids and chemicals (29) in 
the body contribute to the development of 
shock (30).

• Вдихання (22) дуже гарячого повітря 
або подразнювальних чи отруйних 
газів (23), в тому числі чадного газу 
(24) (окису вуглецю).

• Асфіксії (25) через нестачу кисню (26) 
в повітрі.

• Падінь (27) і травм від обвалу стін в 
палаючих будівлях.

При опіках великих ділянок поверхні 
тіла, втрата плазми (28) і зміни балансу 
рідини і хімічних речовин (29) в організмі 
сприяють розвитку шоку(30).

Вправа 2. Робота в парах. Студенту А: Закрийте праву (українську) частину 
тексту 1. Спробуйте перекласти англомовні слова та словосполучення, виділені 
жирним шрифтом, з аркуша. Студенту Б: контролюйте правильність перекладу 
студента А за допомогою українського тексту. Допомагайте тільки при серйоз-
них ускладненнях. Потім обміняйтеся ролями.

Вправа 3. Робота в парах. Студенту А: Закрийте ліву (англомовну) частину 
тексту 1. Спробуйте перекласти українські слова та словосполучення, виділені 
жирним шрифтом, з аркуша. Студенту Б: контролюйте правильність перекладу 
студента А за допомогою англомовного тексту. Допомагайте тільки при серйоз-
них ускладненнях. Потім обміняйтеся ролями.

Вправа 4. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовні слова та 
словосполучення подані далі. Студенту Б: перекладіть українською мовою англо-
мовні слова та словосполучення, які назве студент А. Потім обміняйтеся ролями. 

Effects of heat on the blood; asphyxia; inhalation; hazards of fire; leading cause; 
surface burns; left unattended; burns; irritating or poisonous gases; development of 
shock; burned to death; depth, size, and severity; injury; affected area; carelessness with 
matches; scalds; carbon monoxide; changes in the balance of fluids and chemicals; falls; 
defective heating; flame burns; flammable clothing; unsafe practices; flammable liquids; 
lye, strong acids, and strong detergents; chemical agents; damage cells; insufficient 
oxygen; body tissues; loss of plasma.

Вправа 5. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос українські слова та сло-
восполучення подані далі. Студенту Б: перекладіть англійською мовою україн-
ські слова та словосполучення, які назве студент А. Потім обміняйтеся ролями. 

 Основна причина; луги, їдкі кислоти, або сильні дезінфекційні засоби; опіки; 
неправильне обігрівання; залишені без нагляду; площа ураження або тяжкість; 
необережне використання сірників; втрата плазми; зона ураження; легкозаймисті 
рідини; зміни балансу рідини і хімічних речовин; розвиток шоку; небезпека вог-
ню; тканини; вдихання; чадний газ; обпалення полум’ям; подразнювальні чи отруй-
ні гази; легкозаймистий одяг; необережне застосування; травма; хімічні речовини; 
смертельні опіки; глибина, пошкодження клітин; обшпарювання; вплив високої 
температури на кров; асфіксія; нестача кисню; падіння; поверхневі опіки.
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Вправа 6. Ознайомтесь із поняттєвою схемою тексту 1. Перекажіть текст 1, 
спираючись на згадану схему.

Поняттєва схема тексту 1

 

 

BURNS

• ACCIDENTAL DEATH
• BURNED TO DEATH

• CHEMICAL AGENTS
• HEAT
• RADIATION

• CARELESSNESS
• SCALDS
• DEFECTIVE HEATING
• COOKING
• ELECTRICAL 

EQUIPMENT
• OPEN FIRE
• FLAMMABLE 

CLOTHING
• FLAMMABLE LIQUIDS

• BLOOD
• BODY TISSUES
• RESPIRATION 

(ASPHYXIA)
• PLASMA

CAUSE  
FATALITY

INJURY  
CAUSED BY EFFECTS ON

Вправа 7. Робота в парах. Студенту А: Перекажіть текст 1 англійською мо-
вою, спираючись на його поняттєву схему. Робіть паузи після кожного речення. 
Студенту Б: У паузах перекладіть українською мовою повідомлення студента А. 

Вправа 8. Робота в парах. Студенту Б: Перекажіть текст 1 українською мо-
вою, спираючись на його поняттєву схему. Робіть паузи після кожного речення. 
Студенту А: У паузах перекладіть англійською мовою повідомлення студента Б. 

Вправа 9. Прослухайте українськомовний текст, який прочитає викладач і 
запишіть його перекладацьким скорописом. У паузах перекладіть усно відповід-
ний фрагмент тексту англійською мовою. 

Цикл 2
Вправа 1. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовний текст. 

Студенту Б: Читайте вголос переклад українською мовою. Зверніть увагу на лек-
сичні одиниці, які виділені жирним шрифтом. 

Вправа 2. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос український текст. Сту-
денту Б: Читайте вголос переклад англійською мовою. Зверніть увагу на лексич-
ні одиниці, які виділено жирним шрифтом. 
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TEXT 2 
CAUSES AND EFFECTS2

Thermal injury (1) results in a spec-
trum of local and systemic homeostatic 
derangements (2) that contribute to burn 
shock (3). Fluid and electrolyte abnor
malities (4) seen in burn shock are largely 
the result of alteration of cell membrane 
potentials (5) with intracellular flux of 
water and sodium (6) and extracellular 
migration of potassium (7) secondary to 
dysfunction of the sodium pump (8).

In burns of greater than 60 percent of 
the body surface area (BSA) (9), depres
sion of cardiac output (10) is frequently 
observed with lack of response to ag
gressive volume resuscitation (11).

A significant metabolic acidosis (12) 
may be present in early stages (13) of a 
large burn injury (14). Hematologic de
rangements (15) associated with massive 
thermal injury (16) vary from an increase 
in hematocrit with increased blood 
viscosity (17) during the early phase fol-
lowed by anemia (18) from erythrocyte 
extravasation and destruction (19). 
However, blood transfusions (20) are in-
frequently required for patients with iso-
lated burn injury.

Although many factors may influence 
prognosis (21):

• the severity of the burn (22);
• presence of inhalation injury (23);
• associated injuries (24);
• patient's age;
• preex isting disease (25);
• acute organ system failure (26).
The burn wound is described as having 

three zones:
• the zone of coagulation (27), where 

tissue is irreversibly destroyed (28) 
with thrombosis of blood vessels (29);

• the zone of stasis (30), where there is 
stagnation of the microcirculation 
(31);

• the zone of hyperemia (32), where 
there is increased blood flow (33).

The zone of stasis can become progres-
sively more hypoxemic (34) and ischemic 
(35) if resuscitation is inadequate (36).

ТЕКСТ 2А 
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ2

Термічні пошкодження (1) є причиною 
цілого спектру локальних і системних гоме
остатичних розладів (2), які призводять до 
опікового шоку (3). Рідинні й електролітні 
порушення (4), які спостерігаються під час 
опікового шоку, багато в чому є результатом 
зміни потенціалу клітинної мембрани (5) 
з внутрішньоклітинними потоками води 
і натрію (6) і позаклітинної міграції калію 
(7), які є вторинними по відношенню до 
дисфункції натрієвої помпи (8).

 Коли площа опіку перевищує 60 % по
верхні тіла (9) людини, часто спостерігається 
пригнічення серцевої діяльності (10), яка 
супроводжується браком реакції на інтен
сивну реанімацію (11). 

Значний метаболічний ацидоз (12) може 
спостерігатися на ранніх стадіях (13) вели
кого опіку (14). Гематологічні розлади (15), 
пов'язані з масивною термічною травмою 
(16), варіюються від збільшення гематокриту 
з підвищеною в'язкістю крові (17) на ран-
ній стадії з подальшою анемією (18) через 
виділення еритроцитів і руйнування (19).

Проте пацієнти з ізольованою опіковою 
травмою інколи потребують переливання 
крові (20).

 Хоча прогноз (21) щодо опіку пацієнта 
залежить від багатьох факторів: 

• тяжкість опіку (22);
• наявність інгаляційної травми (23);
• пов’язані (з основною) травми (24);
• вік пацієнта;
• попередні захворювання (25);
• гостра недостатність системи органів (26).
Опік описується за трьома зонами:
•  зона коагуляції (27), де тканина повніс

тю зруйнована (28) й спостерігається 
тромбоз кровоносних судин (29);

•  зона застою (30), де є стагнація мікро
циркуляції (31);

•  зона гіперемії (32), де існує підвище
ний приплив крові (33).

 Зона застою може поступово ставати все 
більш гіпоксемічною (із зниженим вмістом 
кисню) (34) та ішемічною (недокрівною) 
(35), якщо реанімація проходить незадовіль-
но (36).
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Вправа 3. Робота в парах. Студенту А: Закрийте праву (українську) частину 
тексту 2. Спробуйте перекласти англомовні слова та словосполучення, виділені 
жирним шрифтом, з аркуша. Студенту Б: контролюйте правильність перекладу 
студента А за допомогою англомовного тексту. Допомагайте тільки при серйоз-
них ускладненнях. Потім обміняйтеся ролями.

Вправа 4. Робота в парах. Студенту А: Закрийте ліву (англомовну) частину 
тексту 2. Спробуйте перекласти українські слова та словосполучення, виділені 
жирним шрифтом, з аркуша. Студенту Б: контролюйте правильність перекладу 
студента А за допомогою українського тексту. Допомагайте тільки при серйоз-
них ускладненнях. Потім обміняйтеся ролями.

Вправа 5. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос українські слова та сло-
восполучення подані далі. Студенту Б: перекладіть англійською мовою україн-
ські слова та словосполучення, які назве студент А. Потім обміняйтеся ролями. 

Рідинні й електролітні порушення; анемія; внутрішньоклітинні потоки води і 
натрію; масивна термічна травма; тяжкість опіку; термічні пошкодження; безпово-
ротно зруйнований; брак реакції на інтенсивну реанімацію; гомеостатичні розлади; 
попередні захворювання; опіковий шок; зміни потенціалу клітинної мембрани; го-
стра недостатність системи органів; метаболічний ацидоз; переливання крові; стаг-
нація мікроциркуляції; позаклітинна міграція калію; прогноз; гіпоксемічний (із зни-
женим вмістом кисню); вторинний по відношенню до дисфункції натрієвої помпи; 
площа опіку; незадовільний; поверхня тіла; інгаляційна травма; пригнічення серце-
вої діяльності; рання стадія; великий опік; гематологічні розлади; гематокрит з під-
вищеною в’язкістю крові; виділення еритроцитів і руйнування; пов’язані (з осно-
вною) травми; зона коагуляції; тромбоз кровоносних судин; підвищений приплив 
крові; ішемічний (недокрівною); зона застою.

Вправа 6. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовні слова та 
словосполучення подані далі. Студенту Б: перекладіть українською мовою ан-
гломовні слова та словосполучення, які назве студент А. Потім обміняйтеся ро-
лями. 

Fluid and electrolyte abnormalities; inhalation injury; zone of stasis; large burn 
injury; burn shock; erythrocyte extravasation and destruction; thermal injury; ischemic; 
local and systemic homeostatic derangements; hematocrit with increased blood 
viscosity; thrombosis of blood vessels; depression of cardiac output; prognosis; acute 
organ system failure; stagnation of the microcirculation; massive thermal injury; body 
surface area; severity of the burn; associated injuries; alteration of cell membrane 
potentials; metabolic acidosis; zone of coagulation; intra-cellular flux of water and 
sodium; blood transfusions; preex isting disease; extracellular migration of potassium; 
secondary to dysfunction of the sodium pump; lack of response to aggressive volume 
resuscitation; early stages; hematologic derangements; anemia; irreversibly destroyed; 
zone of hyperemia; increased blood flow; hypoxemic; inadequate.

Вправа 7. Прослухайте текст 1А українською мовою, який прочитає викла-
дач, і запишіть його перекладацьким скорописом. У паузах перекладіть усно від-
повідний фрагмент тексту англійською мовою. 
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Завдання на самостійну роботу

1. Підготуйтесь до диктанту-перекладу. На наступному занятті ваш викладач 
продиктує вам 10 термінів / словосполучень українською мовою, а також 10 
термінів / словосполучень англійською мовою за матеріалом текстів 1–2. Вам 
необхідно буде одразу ж написати їх переклад. 

2. Перекладіть усно з аркуша тексти 1 (1А) і 2 (2А), почергово закриваючи 
український або англійський тексти-відповідники. За допомогою звукозапису-
вальних пристроїв запишіть свій переклад, прослухайте його і проаналізуйте 
частини тексту, які спричинили труднощі. У разі потреби перекладіть відповідні 
тексти повторно. 

Складіть поняттєву схему до тексту 2 за прикладом такої схеми до тексту 1. 
Перекажіть текст 2 англійською та українською мовами. 

4. Перекладіть подані далі тексти англійською та українською мовами.

A. 
Burns caused by scalding hot water are one of the most common household 

accidents. After you spill hot water on your skin, you need to figure out what kind of 
burn you have. A first degree burn is a superficial burn to the top layer of skin. The 
symptoms you experience from a first degree burn include:

• Damage to the top layer of skin (epithelium);
• Dry, red, and painful skin;
• Skin blanching, or turning white, when you press it.
These will heal within three to six days without scarring.
If the water is hotter or you are exposed for a longer period of time, you may 

develop a second degree burn. This is considered a superficial partial-thickness burn. 
The symptoms include:

• Damage to the two layers of your skin, but only in a superficial capacity on the 
second layer (dermis);

• Redness and leaking fluid at the burn site;
• Blistering;
• Blanching of the affected area when pressed;
• Pain when touched lightly and with temperature changes.
These take one to three weeks to heal and may scar or discolor, where it is darker or 

lighter than the surrounding skin.

A1. 
Визначить третій ступінь опіку. Третій ступінь опіку трапляється, якщо ви об-

пеклися окропом чи знаходилися у гарячій воді протягом тривалого періоду часу. 
Опіком глибоко уражено верхні шари шкірних тканин. Симптоми опіку третього 
ступеня включають: 

• Пошкодження (омертвіння) двох шарів шкіри, що глибоко, але не повністю 
проникає у другий шар (дерму);
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• Біль у місці опіку при сильному натисканні (хоча опіки можуть бути безбо-
лісними під час травмування шкіри через атрофію або пошкодження нервів);

• При натисканні шкіра не світлішає (білішає);
• На місці опіку утворюються пухирі (бульбашки через вихід плазми);
• Спостерігається обвуглення шкіри, утворюється струп та лущення.
Опіки третього ступеню вимагають звернення до лікарні та часто потребують 

хірургічного втручання або лікування в стаціонарі, якщо опіком уражено більше 
5 % шкіри.

Заняття 2
Перевірка домашнього завдання

Вправа 1. Ваш викладач продиктує вам 10 термінів / словосполучень україн-
ською мовою, а також 10 термінів / словосполучень англійською мовою за ма-
теріалом текстів 1–2. Вам необхідно буде одразу ж написати їх переклад. 

Вправа 2. Робота в парах. Студенту А: Спираючись на поняттєву схему тексту 
2, складену вдома, перекажіть текст 2 англійською мовою. Студенту Б: прослу-
хайте повідомлення студента А і в паузах перекладіть його українською мовою. 
Потім обміняйтеся ролями й мовами. 

Вправа 3. Прослухайте українськомовний текст, який прочитає викладач. В 
паузах перекладіть усно відповідний відрізок тексту англійською мовою. Ви мо-
жете робити відповідні записи, використовуючи перекладацький скоропис. (ВИ-
КОРИСТОВУЄТЬСЯ ТЕКСТ 1А)

Вправа 4. Прослухайте англомовний текст, який прочитає викладач. В пау-
зах перекладіть усно відповідний відрізок тексту українською мовою. Ви можете 
робити відповідні записи, використовуючи перекладацький скоропис. (ВИКО-
РИСТОВУЄТЬСЯ ТЕКСТ 2)

Вправа 5. Перевірте правильність перекладу текстів А та А1 (домашнє за-
вдання 4). Студенти по черзі читають власний переклад по одному реченню, ви-
кладач стисло коментує. По закінченні вправи студенти здають свої переклади 
викладачеві. 

Цикл 3
Вправа 1. Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовний фрагмент 

тексту 3. Студенту Б: Знайдіть і прочитайте вголос український відповідник ан-
гломовного фрагменту, який прочитав студент А. 

TEXT 3 
CLASSIFICATION

A. Burns are classified by depth or de-
gree. When a burn is first examined (1), 
classification may be difficult. The most 
reliable guide (2) is the causative agent 

ТЕКСТ 3А 
КЛАСИФІКАЦІЯ

1. При опіках третього ступеня, які 
пов’язані з повною втратою всіх шарів (31) 
шкіри, і опіках четвертого ступеня, де ура-
жено глибші структури, регенерація шкіри 
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