
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
миколдiвський ндцIонАльний унIвЕрситЕт

IMEHI в. о. с)rхомлинського
Факулътет iноземноТ фiлологii

Кафедра германськоi фiлологii та перекJIаду

педаюгiчноТ

Кузнецова

27 сер

прогрАмА нАвчАльноi ллсщшлIни
ПЕРЕКЛАД СПЕЦIАЛЬНИХ TEKCTIB

Сryпiнь бакалавра

Гагryзъ знань 03 Гуманiтарнi науки
спецiальнiсть 035 Фiлологiя

035.04 Фiлологiя- Германськi мови i лiтераryли (переклад включно)
освiтня програма Переклад

2019 - 2020 навччLпьний piK



Програму розроблено
В. О. Сухомлинсъкого

та внесено: N4ико--tаiвсъкий нацiоналъний унlверситет irreHi

РОЗРОБНИК
та перекладу

прогрАми А.к., професор кафедри германсъкоr фiлологii

Програму cxB€lJIeHo
Протокол JФ 1 вiд <<

на засiданнi кафедри германсъкоt фiлологiТ2019 polry
та перекладу

Завiдувач
M.I.)

Програму
фiлологii

поюджено навч.IJIьно-методиIIною комiсiею факулътеry iноземноi

Протокол вiд << 27 >> сертпя 201gpoкy
Голова навч€tJIьно-методичноi KoMicii

J\b 1

Мороз ТО.

Процраму поюджено IIавчЕlJIъно-методиrтною комiсiею ушверситету
Протокол вiд << 27>> вересшI 2019 polqF М 1Голова навчалъно-,методичноТ KoMiciT



вступ
ПРОГРаЛа ВИВЧеIrtUI вибiрково,i Е€tвчЕlJIьЕот гистrгr..im _ттл_л____скJIадеЕасолодкоюд.к.в*rrоiй;;;;#fi;:frрЖ,;Ёfi#"Щltr*Ч#ff;

СПеЦiаЬНОСТi 0З5 ОlОООО'Й*ОЪЪдп"тноТ спецiалiзацii- 0з5.041 ЪйЬ".ь. гермапськi мовп та
лiтераryрИ (переклад ВК_rпо.пrо), перша - англiйська ocBiTHboi програми Перекпад.об'скгоМ вивчеЕrUI Й"ц"ооi"" 

" ;;;;* 
. яlс .щофаЗовий процес мiжшrовноi таЪЖЁ'"ýНЖ#ý*t:",ffi 

"ъ""""-11;:1.*,##.-:-rХ";о**оеЕоготекстумовиПредметом вивчеЕшI IIавчаJIьЕоI дисциплiни 
" 

криrерii'тексryа,пьностi (TeKcToBi ознаr<п),lН:.trЙ,#"ffi-lТХЦЩ.lg;;ЙЁБ"'"*u*рiзних"фу**цiо"u"*нихстилiвдлrя
МЬцдисциплiнарнi iвrязки:
НОРМаТИВIIа НаВЧzШЬНа ДИСЦИПлiна кПереклад спецiальних TeKcTiB> е складовою цикJIуПРОфеСiЙНОi ПiДГОТОВКИ О*l"цi" ""Jо""-Б#Й-*it"""" 

-рiЪй' 
оо**авр)), i поряд зпорiвняльною 

.лекс"пооо,i", порiвняльЕою стилiстикою, riорiвняльною грап4атикою тазагальЕою теорiею перекJIадУ завершу€ цикл теоретиIIних д.tсциплiн зi спецiа;rьностi,
1. Мета та завдання навчальноiдисциплiни

1,1, Метою викладаI*UI.нilвчЕtJIьноi дисциплiни <ПерекJIад спецiа-шьних TeKcTiB>> сознайомлеЕшI стуцентiв з новiтнiми 
"*р;;;-iЬр"**озЕавства, орiентованих на текст iтексту€tлъЕiстъ як об'екти Еаукового дослiдЪен"r,р"о""*rоi для перекrrаду.1.2. ОсновнимЕ завдаIIЕями вивчення дисциплiни е:1) ознайомити стуцентiв-магiстрантiв з новiтнiми типологiями TeKcTiB i 

-критерiяпли
Te*cTyitлb'ocTi, релевантними дJUI перекJIаду; видами, жанрчlп{и i композицiйною стр}кт}роюTeKcTiB рiзних функцiональних стилЬ, 

"р""a"оЫ", метод€lми i моделшли перекJIаду рiзнихтекстових жаrrрiв на Bcix етапах. здйснення 
""рЪ***ькоi дiялъностi: вiд попередньогоПеРеКJIаДаЦЬКОГО аНаЛiЗУ ТеКСТУ ВИХiДНОТ МОВи 

""р"i'.r"р"кладацъкi тралrсформащii та когнiтивнiпроцедури переIOIаду до редЕгуваrrня i 
"*"rr"рr".ri'.,aр"*r*"Еого тексту цiлъовоi мови;2) поглибити теорети,пri й практичнi з"uоrr". майбутнiх фiлологiв-перекладачiв та}ЦОСКОН.ЛИТИ ik НаВИЦ(И У ГаЛУЗi СУ*i}сних мегодик аншriзу оJ*ур"у *-Ьо***"*о"r*rо у TeKeTiСеМаНТИIIНОЮ ЯШ)а (ЗМiСТОВОГО ЦеНТРУ), *"о""* coi", лей*о-""*u""".пIих зв,язкiв мiжслов€tь{и, що забезпечують когезiю 1з"ЙЫсrъl rекф;3) поглибити Зн€'нIUI сryдентiв з основ стилiсти.шrого (жанровою), ком5пriкативно_прч}гматиIIного та геЕдерного аналiзу тексту;

4) розвиIIуги умiнТrя стlденТiв диференцiювати оригiна_rrънi тексти за функцiоЕi}JьЕимстилеМ та у зв'язКу з циМ застосовувати рlзнiЪасоби перекJIаду.

*о*о"*i;"r"lr#;"З 
ВИМОГаN{И Освirнiо-пр"О""itЙТ проIрilпdи студеЕт оволодiвае такЕми

L Iнтегральна компетентнiсть. Здатнiсть актуалiзувати накопиtlенi зналrrrя й умiнrrя,ВИКОРИСТОВУВаТИ ik У ПРОЦеСi РеаЛiЗаЦiТ СВоеТ пробесitноi: дiяльносri й досягнеЕII,I наллiченrдrцiлей; i як сукупнiсть 
""*о,'необхiдни, о*'"JЙення професiйнrдс пит.lнь i завдалrь, щоспираються на базову ква-пiфiкацiю фахiвця.

II. Зага-тrьнi компетентностi
, СоЦiальна KoMпeTeHTHicTb. Продуктивно спiвпршlювати з рiзними партЕерами вгрупi та комtlндi, виконрати рiзнi ролi й фу"оцii * колективi, проявJuIти лiдерськi якостi напосадi керiвникц iнiцiативу, вiдпьвiдаьrйr" ,u ЕавиIIки управлiння зЕжодами безпекипрофесiйноi дiяльностi, пiдфимувати та керувати власЕими взаемиЕ€lIчIи з iншими, прийматирiшення у скJIадних та непередбачуваних сиryацiях.о Загатrънокультурна компетентнiсть. Аналiзувати й оцiнювати найважливiшiдосягнеЕIL{ нацiона,пьноi' европейськоi та свiтовоi. Еауки ft культл)и, орiенryватися вч,lБтурному та духовномУ KoIITeKcTi}x суIасною украiЪського та auiro"o"o суспiльства; зIIати



мiжнароднi норми та законодzlвство УкраТни у сферi безпеки хшттгедiяlьностi населення,
системи улравлiння охоронсю працi та цивilьного з€tхисту.

о Компетентностi з iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй. Рацiонаrьно
використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задач, пов'язаЕI,D( з
опрацюванням iнформацii, ii пошуком, систематизацiею, зберiганняшr, подIшIIIJIм та
передаванням.

о 5датнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та життевого
сЕlN{овизначення (long life learning competence). Усвiдомrпое сВою дiяльнiстъ i прагне fi
вдосконiUIити.
III. Фаховi компетентностi спецiа_llьностi :

о Лiнгвiсти.цrа компетентнiсть. Зна"тrня системи мови, правил iT функцiонувilння в
iншомовнiй комунiкачii, що дозвоJu{ють оперувати мовними засобаrчrи для цiлей спiлкlъаrrня.

о Мовленнева компетентIIiсть. Володiння видаrrли мовленневот дiяльностi, якi задiянi
у перекJIадi (говорiння, аудiюванЕя, Iмт€lЕня, письмо).

. Соцiолiнгвiстищrа компетентнiсть. Знання та вмiння, необхiднi для здiйсненrrя
соцiального аспекту використtlння iноземноi мови (лiнгвiсти*Ii маркери мовлення).

о ПерекJIадацька компетентнiсть. Знання загilБЕих принципiв перекJIаду, н{lвиIIки
та умiння його здiйсЕення.

о Екстра_пiнгвiститIна компетентнiсlь. Знаяня, що вID(одять за межi лiнгвiстичrrlD( та
перекJIадознttвчих (фоновi i предметнi знаrгня).

Згiдно з вимогЕlI\4и освiтньо-професiйноi програл,tи стщенти повиннi :

зпати ocHoBHi поняття i категорii лiнгвiстики тексту; взаемозв'язок лiнгвiстики тексту з
iншими перекJIадознавтIими i мовознавчими дисциплiнztпdи; етzlпи розвитку лiнгвiстики
тексту як науковоi дисциплiни; значенЕя i визначення поняття (текст) в icTopii
европейського мовознi}вства вiд анти.пrостi до сьогодення; ocHoBHi текстоутворюючi
ознzlки; проблеми у класифiкацiТ ознак тексту; критерiТ тексту€Iльностi за моделлю
Б.Зандiг, релевантнi шrя порекJIаду; ознчrки тексту як прототипноi категорiТ в теорii
прототипiв; европейськi i вiт.птзнянi типологii тексту, релевантнi дrrя перекJIаду;
приЕципи, методи i цРийоми перекJIаду ocHoBHI'п( жанрiв тексту рiзних функцiона-lьних
стилiв; *.
вмiти визIIачати, пояснювати та irпострувати прикJIадаL{и ocHoBHi категорii поrrягiйною
апарату лiнгвiстики тексту; ана;riзувати струкцrрно-композицiйнi особливостi типовш(
жанрiв тексту офiцiйно-дiлового, публiцистичного, наукового, лiтераryрного, розмовЕо-
побугового функцiональнЕх стилiв; здiйснювати адекватний перекJIад таких текстЬ у
н.шрямЕlх В-А та А-В,; вмiти застосовувати перекJIадацькi тран,сформацii рiзного тиIry дJIя
перекJIаду TeKcTiB, що н:}лежать до рiзних функцiональЁих стилiв; реалiзовувати
приЕципи й методи лiнгвостилiстичного аналiзу, попереднього перекJIадацького аrrшriзу
та експертного редагування вихiдних i перекладених TeKcTiB.
На вивченIuI нчlвччtпьноi дисциплiни вiдводиться годин 90 годин / 3 кредити ECTS.

2; Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни
Кредит 1. Лiнгвiстика тексту в аспектi перекпаду.
Тема l. TeKcToBi категорii'.
Взаемообумовленiсть категорiй (стиль) i <<текст>>. Мiждисциплiнарнiсть лiнгвiстшси

i,
тексту: з'язок лiнгвiстикй тексту, функцiона_пьноi стилiстики тексту i попередъого
перекJIадацькgго шrалiзу. Щефiнiцй поняття (<текст>>: uроблеплнi аспекти. Значення i
використ€tння лексеми (текст) B,icTopiT европейського мовознавства вiд шrтищrостi до Новою
часу. Еволшоцiя наукових уявлень rrро текст у ХХ столiттi. Текстоугворюючi ознаки.

Визначальнi ознаки поняття (текст>> у суrаснiй лiнгвiстицi тексry. Спiрнi тексryа_lьнi
озЕЕlки.

Жанрово-стильова домiнанта (ЖСД тексту як шIючове поIuIття жшrровоi Teopii
перекJIаду.

Тема 2. Типологiя сЙецiальЕш текgгЬ.



Класифiкацiя TeKcTiB за ст\пене\1 перек.-iаJностi А.Нойберта. Жанрова к_-tасltфiкаi__я
Р.Юrtпе;тьта. Класифiкацiя TeKcTiB за принципо\r вiдповiдностi позамовнiй p€&-Ibнtlc,__

B,Ko:r-Tlepa. Макростилiстична типо,-tогiя TeKcTiB Б.Зандiг за принципом стилiстичного зразк;.
Фr'нкцiональнi класифiкацii видiв i ,+caHpiB TeKcTiB. К_rтасифiкацiя композицiйно-пtов.lенн€вI.\
форм М.Брандес, В.Провоторова.

Крелит L Прццципи i методи Еерекlrlаду iнформативIIих i аrrедятивних TeKcToBIII
iKaHpiB у руслi сучасцих теорiй перекладу.

Тема 3. Проблеми перекладу iнформативних TeKcTiB.
OcHoBHi та додатковi функцii iнформативних TeKcTiB. Жанри TeKcTiB з при\{ато\1

iнформативноi функцiТ. Особливостi перекладу дiловоТ кореспонденцiТ. Прийоми перек_lаJ}
технiчних iнстрlтсчiй i правил з експлуатацiТ для користувачiв. Переклад наукових TeKcTiB:
пiдруrникiв, наукових статей, монографiй, виступiв на конференцiях. Особливостi перек:а:1
патентiв, договорiв, свiдоцтв, судових вирокiв.

Тема 4. Проблеми перекладу апелятивних TeKcTiB.
Переклад i жанровий аналiз публiцистичних TeKcTiB. Передова стаття, колонка, глоса-
Трулнощi перекладу рекламних TeKcTiB. Шляхи збереження впливу на адресата }-

перекладi.
Релiгiйнi тексти як жанрова проблема перекладу. Множиннiсть перекладу БiблiТ.
Кредит 3. Приншипи i методи перекладу експресивних TeKcTiB у руслi сучасних

теорiй перекладу.
Тема 5. Проблеми перекладу експресивних (наративних i поетичних) TeKcTiB.
Переклад i жанровий аналiз художнiх TBopiB. Типологiя жанрiв художнього i поетичного

перекладу. Трулнощi художнього i поетичного перекладу. Iнтерпретацiя оригiна_пу i творчi
методи перекладача.

3. Рекомендована лiтераryра
Базова:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). -
Л.: Просвещение, 1981. - 295 с.

2, Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. - М.: Наука,1,992. - I92 с.
3. Брандес М.П., Проворотов В.И. Гlредпереводческий анiulиз текста. - М.: НВИ-ТЕЗАУР}'С.

200З. -224 с.

]. Гатьперин И.Р. Тексткакобъектлингвистического исследования. -М.: Наука, 1981. - 1]9 с,
5. ЕвинтовВ.И. Многоязыt{ные договоры в современном международном праве. - К.: HarK.

Щlмка, 1981. - 134 с.
6, Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикlм по художеgтвенному переводу. - СПб.: IIз:-

во <<Союз>>, 2003. * 448 с.

7 . Карабан B.I. Посiбник-довiдник з перекладу англiйськоi науковоi i технiчноi ;riTepaTl prr нэ
vKpaiHcbKy мову. Частина | та2. - К.: Полiтична д}мка,1.99J, \999, - З01 с.

8. Коптiлов В.В. Теорiя i практика перекладу.* К.: Юнiверс, 2002. - 280 с.
9. Корунечь I.B. Теорiя i практика перекладу (аспектний переклад). - Вiнниця: Нова Кнttга.

200З. - 448 с.

10. Кухаренко В.А. Практикlм по интерпретации текста. - М.: Просвеrцение, 1987.

fiопомiжна:
1. Макаренко Е. И. Жанрово-стилистическаJI доминанта в переводе. Автореф. Jис. кан_].

фил. наук / Одесса. Ун-т. - Одесса, 1989 - 24 с.
2. Малёнова Е. Щ. Перевод патентов США и Великобритании: от теории к практлlке:

учеб. -метод. пособие l Е. Д.Малёнова. Л. А. Матвеева. - Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. -
144 с.



3. Радченко I. О., Орлова о. м. Новий ТrГУrчrаЧЯИй словЕик cyracHoi украrЪськоi мови. -
К. : ПП Голяка В. М., 2006. - 768 с.

4. Максимов С.Е. Глобаrrизащия и отраслевая диффереЕциаIIия - <<вьвовыD переводчмкаN{

Еаучно-техIIического и общественно-политического дисч/рса ll Университетское
переводоведение. Вьш. 3: Материалы III Международной нqrulrтоЙ конференциИ пО

переводоВедениЮ кФёдоровские чтения>> (26-28 окгября 2001 г.). - СПб.: Филологический

факультет СпбГУ. - С. 301-307.
5. Максимов С.Е. Прагматичоские и структурно-семантические особенности текста

межд}.наРодногО договора (На матеРиЕUIе аЕпIийского языrса): Щис. ... канд.филол. Наук:

10.02.04. - к., 1984. - 198 с.
6. Максимов С.Е. Прагматика текста междуflародflого договора (на матери€rле

английского языка) // Прагматические аспекты ИЗ)п{ения rrредJlожениr{ и текста. - К.: кгпиия,
1983. _ с. 125-131.

7. Компшrцева л. Ф. Iнтернет-комунiкацiя: когнiтивно-прагматичний та

лiнгвокультурологiчний аспекти : автореферат дис. на здобугтя Еаук. стуIIеня док, фiлол. наук :
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