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1. Опис навчальноi дисциплiни

Примiтка
мова навчаншI - англiйська

Примiтка.
Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноi та iндивiдуальноi

роботи становить: дJu{ денноТ форми навчання - 90 год.: 30 год. - аудиторнi заняття, 60 год. -
самостiйна робота (30% - 70%).

Харакгеристика
навчальноi дисциплiнлНайменування показникiв

Галузь знань, напрям
пiдготовки, ocвiTнbo-

квалiфiкацiйний
piBeHb deHHa форлtа навчання

Кiлькiсть к.редитiв - 3,0
Гаlryзь знань

03Гуманiтарнi науки
(шифр i назва)

Вибiркова

pik пidеоmовкu:
+-и

Спецiалънiсть
0З5 Фiлологiя

Семесmр
Загальна кiлькiсть годин -

90 год.

Предметна спецiалiзацiя
035.041 Фiлологiя.
германськi мови

лiтератури (переклад
включно). перша -

англiйська

та

8-й

Лекцii
12 год.

IIракmuчнi
18 год.

Самосmiйна робоmа

Освiтня програма
Переклад

60 год.

Тижневих годин для денноТ

форми навчаннrI:

аудиторних --2 год./

самостiйна робота -4год.

Ступiнь бакалавр Вид контролю:
залlк



2. \IeTa. зав_]ання навча_lьноi :rtсцпп.-Iiвп та ре]\-.lьтатII навчання

'.{arr1-7 rll+: r_rзH&I"ltr\t_lCHI-ul r, п_]ен гiв-rtагiсгрантiв з HLrBiTHL\I;: i_:_.:я_],1-1,,:;a

:leE€Lli].JLlзHaBcTBa_ opicHToBaHlN на текст iтексцатьнiстъ яri об'сктri нa\ъtrвогt]:ос.__ хэ-;._я.

pe_leвaнTнi rrя переtсlш1.
Завоання л:tрс]

1) ознайоrtrrи сц-:ентiв з HoBiTHiltrl типо-rогiяrtll TeKcTiB i крriтерiяrrrI

TeкcTvalbнocTi. ре--tевантни\.{и д]я перек:Iад),' вида_\{и. жанра_\{и i коrtпозицiйною стр}хт}рою
TeKcTiB рiзнлтх фlнкчiона,rьних стилiв, принципа\Iи. мето.]а\{и i rло,]е-rяrtи переILlа-]1 рiзних
текстових жанрiв на Bcix етапах здiйснення перекладацькоi дiяльностi: вiд попереднього

перекIIадацького аналiзу тексту вихiдноi мови через перекладацькi трансформачiТ та

когнiтивнi процедури перекладу до редагування i експертизи перекладеного тексту чiльовоi
мови;

2) поглибити теоретичнi й практичнi знання майбlтнiх фiлологiв-перекладачiв та

удоскон€шити ix навички у га,тузi сучасних методик аналiзу дискурсу з метою виявлення у
TeKcTi семантичного ядра (змiстового центру), ключових слiв, лексико-семантичних зв'язкiв
мiж словами, що забезпеч}тоть когезiю (зв'язнiсть) тексту;

3) поглибити знання студентiв з oclloB стилiстичного (жанрового), комунiкативно-
прагматичного та гендерного аналiзу тексту;

4) розвинути 1мiння студентiв диференцiювати оригiна,тьнi тексти за

фlтrкцiональIIим стилем та у зв'язку з цим застосовувати рiзнi засоби перекладу.
Передумови для вивчення дисциплiни: теоретична фонетика, теоретична

лексикологiя, теорети!ша граматика англiйськоI сови.
На вивчення дисциплiни вiдводиться З кредити.

Очiкуванi результати навчання. Згiдно з вимогами ОПП студент оволодiвае такиN{и

компеmенmносmяNruI

загаrrьнi компетентностi
. Соцiальна компетентнiсть. Продуктивно спiвпрацювати з рiзними партнера\lи

в групi та командi, виконувати рiзнi ролi й функцii в колективi, проявляти лiдерськi якостi на

посадi керiвника, iнiцiативу, вiдповiда,чьнiсть та навички управлiння заходапtи безпекli
професiйноi дiяльностi, пiдтримувати та керувати власними взаеминаN{и з iншими, прийrtатll

рiшення у складних та непередбачуваних ситуацiях.
о ЗагiLпьЕокультурна компетентнiсть. Аналiзувати 14 оцiнювати найва;к.rивiшi

досягнеЕня нацiональноТ, европейськоТ та cBiToBoT науки й культури, орiентуватися в

культурному та д)D(овному контекстах сrIасного украiЪського та свiтового суспiльства: знатIi

мiжнароднi норми та законодавство УкраIни у сферi безпеки житгедiяльностi Hace.-reнIu{.

системи управлiння охороною працi та цивiльного захисту.
о Компетентностi з iнформацiйних i комуттiкацiйних технологiй. Рацiонатьно

використов}tsати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язlъаннi задач, пов'язаних з

опрацюванням iнформацii, if пошуком, систематизацiею, зберiганням, поданням та

передаванням.
о Здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та життевого

са\lовизначення (long life leaming competence). Усвiдомлю€ свою дiяльнiсть i прагне ii
вJоскон&]ити.
III. Фаховi компетентностi спецiальностi:



о Лiнгвiстична ко\Iпетентнiсть. Знання cllcTe\{ri \fови. пpaвIi-] iT фlъкuiон\вання в
iHmortoBHil"t коrtrнiкацii. шО .]озво.ll{юТь опер\ваТIi \{oBHIт\IIT засоба_rrИ rrя цi_-lеit Спi_-ткrвання.

о \IoRleHHcBa ко\fпетентнiсть. Во--то:iння ви.]а\{и \{oB--reHHCBoi :iя.-тъностi. якi
задiянi \ переtс-lа.]i (говорiння. аl:iювання. читання. письмо).

о Соцiо,-tiнгвiстична компетентнiсть. Знання та впriння. необхiлli :-rя з:iйснення
соцiаlьного аспекц'використання iноземноi мови (лiнгвiстичнi маркери MoBJeHHlI.).

о ПереIстIадацька компетентнiсть. Знання загальних принципiв переклад},.
навички та учriння його здiйснення.

о Екстралiнгвiстиtlна компетентнiсть. Знання, що виходять за межi лiнгвiстичних
та перекладознавчих (фоновi i предметнi знання).

3. Програма навчальноТ дисциплiни

кредит 1. Лiпгвiстика тексту в аспектi перекладу.
Тема 1. TeKcToBi категорii..
Взасмообупlовленiсть категорiй ((стиль)> i <<текст>>. Мiждисциплiнарнiсть лiнгвiстики

тексту: з'язок лiнгвiстики тексту, функцiона,тьноi стилiстики тексту i попереднього
перекладацького аналiзу. Щефiнiцiя поняття (текст): проблемнi аспекти. Значення i
використання лексеми (текст)) в icTopiТ европейського мовознавства вiд античностi до
Нового часу, Еволюцiя наlкових уявлень rтро текст у ХХ столiттi. Текстоутворюючi ознаки.

Визнача,чьнi ознаки поняття (<текст)) У с1^lаснiй лiнгвiстицi тексту. Спiрнi текстуальнi
ознаки.

Жанрово-стильова домiнанта (ЖСД) тексту як ключове гIошtття жанровоТ Teopii
перекJIаду.

Тема 2. Типологiя TeKcTiB.
Класифiкацiя TeKcTiB за ступеЕем перекJIадЕостi А.Нойберта. Жалrрова класифiкацЬ

Р,Юмпельта. Класифiкацiя TeKcTiB за приЕципом вiдповiдrостi позш,rовнiй pearbHocTi
В,Коллера. Макростилiстичrrа типологiя TeKcTiB Б.Зандiг за принципом стилiстишою
зразка' Функцiональнi клаСифiкацii видiВ i жанрiВ TeKcTiB. Класифiкацiя композшliйнь
мовленЕеВих форМ М.Брандес, В.Провоторова.

кредит 2. Прпнципп f методи перекладу iнформативних f апелятивпих текстовпх
эKaHpiB у руслi с)дасних теорй перек.паду.

Тема 3. Проблемп перекладу iнформативних TeKcTiB.
OcHoBHi та додатковi функцii iнформативних TeKcTiB. Жалrри TeKcTiB з примffоu

iнформативноi функцiт. Особливостi перекJIаду дiловоi кореспоЕденцii. Прийоми перекJIашl
технiчних iнструкцiй i правил З експJцrатацii для користрачiв. Переклад на).ковш( TeKcTiB:
пiдрупrикiв, наукових статей, монографiй, виступiв на конференцiях. особлп.Iвостi переIOцшr
патентiв, договорiв, свiдоцтв, судових вирокiв.

Тема 4. Проблеми перекладу апелятивних TeKcTiB.
Переклад i жанровий анаrriз публiцистиIшIж TeKcTiB. Передова стаття, колоЕка, глоса
Труднощi перекJIадУ рекламних TeKcTiB. IIIллси збереження вгIJIиву на адрес:rта у

перешlадi.

Релiгiйнi текстИ як жаIц)оВа проблема перекJIаду. MцorrшaHHicTb перекrrаду Бiблii'.



о Перек-Iа.цацька компетентнiсть. Знання зага-Iьних принuипiв переL-IаJ\.
навички та,rмiння його здiйснення.

о Екстра-riнгвiстична ко\{петентнiсть. Знання. Iцо виходJ{ть за rte;Ki --iiнгвiстltчнliх
та перекцадознавчих (фоновi i предметнi знання).

Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми ст}центи повиннi:
зн&тIt ocHoBHi поняття i категорiТ лiнгвiстики тексту; вза€мозв'язок;riнгвiстики текст\-

з iншими перекJIадознавчими i мовознавчими дисциплiнами; етапи розвитк}, --liнгвiстики
тексту як HayKoBoi дисциплiни; значення i визначення поняття ((текст) в icTopii
свропейського мовознавства вiд античностi до сьогодення; ocHoBHi тексто}"творюючi ознаки;
проблеми у класифiкацii ознак тексту; критерiТ текстуальностi за моделхю Б.Зандiг.

релевантнi для перекладу; ознаки тексту як прототипноТ категорiТ в Teopii прототипiв;
свропейськi i вiтчизнянi типологii тексту, релевантнi для перекладу; принципи, методи i
прийоми перекладу основних жанрiв тексту рiзних фlтrкцiона_пьних стилiв;

вмiти визначати, пояснювати та iшострувати прикладами ocHoBHi категорii
понятiйного апарату лiнгвiстики тексту; ана-пiзувати структурно-композицiйнi особливостi
типових жанрiв тексту офiцiйно-дiлового, публiцистичного, наукового, лiтераryрного,
розмовно-побlтового функцiональних стилiв; здiйснювати адекватний переклад таких TeKcTiB

у напрямах В-А та А-В; вмiти застосовувати перекладацькi трансформацii рiзного типу для
перекладу TeKcTiB, що наJIежать до рiзних функцiонаJ,Iьних стилiв; реалiзовувати принципи ia

методи лiнгвостилiстичного аналiзу, попереднього перекладацького аналiзу та експертного

редагування вихiдних i перекладених TeKcTiB.

3. [Iрограма IIавчальноi дисциплiни

Кредит 1. Лiнгвiстика тексту в аспектi перекладу.
Тема 1. TeKcToBi категорii.
Взаемообlмовленiсть категорiй (стиль) i ктекст>. Мiждисциплiнарнiсть лiнгвiстиклt

тексту: з'язок лiнгвiстики тексту, функчiонатrьноi стилiстики тексту i поперелнього
перекладацького аналiзу. .Щефiнiцiя поняття ((текст)): проблемнi асrrекти. Значення i
використання лексеми (текст> в icTopiT свропейського мовознавства вiд античностi Jo
Нового часу. Еволюцiя наукових уявлень про текст у ХХ столiттi. Текстоутворюючi ознаки.

Визначальнi ознаки поняття (текст) у сучаснiй лiнгвiстицi тексту. Спiрнi текстуа,rьнi
ознаки.

Жанрово-стильова домiнанта (ТtСД) тексту як кJIючове поняття жанровоТ Teopii
перекладу.

Тема 2. Типологiя TeKcTiB.
Класифiкацiя TeKcTiB за ступенем перекладностi А.Нойберта. Жанрова класифiкашiя

Р.Юмпельта. Класифiкацiя TeKcTiB за принципом вiдповiдностi позамовнiй реальностi
В.Коллера. Макростилiстична типологiя TeKcTiB Б.Зандiг за принципом стилiстичного
зразка. Функцiона,тьнi класифiкачiТ видiв i жанрiв TeKcTiB. Класифiкацiя композицiйно-
мовленЕевих форм М.Брандес, В.Провоторова.

Кредит 2. Принципи i методи перекладу iнформативних i апелятивних текстових
жанрiв у руслi сучасЕих теорiй перекладу.

Тема 3. Проблеми перекладу iнформативних TeKcTiB.
OcHoBHi та додатковi функцii iнформативних TeKcTiB. Жанри TeKcTiB з примато\1

iнформативноi функцii. Особливостi перекладу дiловоi кореспонденцii. Прийоми перекJад},
технiчних iнструкцiй i правил з експлуатацiТ для користрачiв. Переклщ наукових TeKcTiB:
пiдрl^rникiв, наlкових статей, монографiй. виступiв на конференцiях. особливостi перекrад1,
патентiв, договорiв, свiдоцтв, судових вирокiв.

Тема 4. Проблеми перекладу апелятивних TeKcTiB.
Переклад i жанровий анацiз пl,блiцистичних TeKcTiB. Передова стаття, колонка. глоса.
Труднощi перекцаду реILта\{них TeKcTiB. Шляхи збереження впливу на адресата }r

перекладi.
Релiгiйнi тексти як жанрова пробrема перекладу. Множиннiсть пере}trrад_y Бiбrii.



Крелит 3. Принчипи i rreTo.fll перек.lад, експресивних TeKcTiB 1, pl,c-Ii с\,часнIl\
теорiй перек"Iад"ч.

Тема 5. Проблеми переклалу-- експресивних (наративних i поетичних) TeKcTiB.
Переклад i жанровий ана,тiз хуложнiх TBopiB. Типологiя жанрiв хl..]ожнього i

поетичного перекладу. Трулноrчi художнього i поетичного перекладу. Iнтерпртацiя
оригiналу i творчi методи перекладача.

4. Струкryра навчальноi дисциплiни

Назви кредитiв i тем Кiлькiсть годиII
/сього у тому числ1

л п лаб 1нд ср
1 2 a

J 4 5 6 7
Кредит 1. Лiнгвiстика тексту в аспектi перекладу,
Тема 1. TeKcToBi категорii'.
Взаемообумовленiсть категорiй (стиль) i
(TeKcD). Мiждисциплiнарнiсть лiнгвiстики
тексту: з'язок лiнгвiстики тексту,
функцiоншlьноi стилiстики тексту i
попередIIього перекJIадацького аналiзу.
Дефiнiцiя понrIття ((TeKcD): проблемнi аспекти.
Значення i використtlння лексеми (текст>> в
icTopiT европейського мовознавства вiд
Еtнтичностi до Нового часу. Евоrпоцiя
наукових уявлонь про текст у )О( столiттi.
Текстоугворюючi озIIаки.
Визначшrьнi ознаки понrIтгя ((текст)) у
суrаснiй лiнгвiстицi тексту. Спiрнi текстуа-rrьнi
ознаки.
Жанрово-стильова домiнанта (ЖСД тексту як
ключове поняття

1б 2 2 |2

Тема 2. Типологiя TeKcTiB.
Класифiкацiя TeKcTiB за ст5rпетIем
перекладностi А.Нойберта. Жшrрова
класифiкацiя Р.Юмпельта. Класифiкацй
TeKcTiB за приIщипом вiдповiдrостi
позашrовнiй peaJlbнocTi B.Kojlлepa.
Макростилiсти.пrа типологiя TeKcTiB Б.Зандiг
за принципом стилiстищIого зрi}зка.
Функцiона.пьнi класифiкацii видiв i жшrрiв
TeKcTiB. Класифiкацiя композицiйно-
мовленневих фор, М.Брандес,
В.Провоторова.
кр1

1,4 2 4 8

Кредит 2. Принципи i методи перекладу iнформативних i апелятивIIих текстових

Тема 3. Проблеми перекладу
iнформативних TeKcTiB.
OcHoBHi та додатковi функцii iнформативних
TeKcTiB. Жанри TeKcTiB з приматом
iнформативноi функцii. Особливостi
порекJIаду дiловоi кореспонденцiТ. Прийоми

16 2 4 10

технlчних 1 з



експjI\,атацiТ д.]lI корист\ъачiв. Перек-rа:
на\,кових TeKcTiB: пiлрl.тникiв. на\-кових
статей, монографiй. виступiв на конференчiях.
Особливостi перекцаду патентiв, договорiв.
свiдоцтв, судових вирокiв.
Тема 4. Проблеми перекладу апелятивних
TeKcTiB.
Переклад i жанровий аналiз публiцистичних
TeKcTiB. Передова стаття, колонка, глоса.
Труднощi перекладу рекпамних TeKcTiB.

Шляхи збереження вIIливу на адресата у
перекладi.
Релiгiйнi тексти як жанрова проблема
перекладу. Множиннiсть перекладу Бiблii.

|4 2 4 8

Кредит 3. Припципи i методи перекладу експресивних TerсcTiB у руслi сучасних
теорiй перекладу.
Тема 5. Проблеми переI&паду експресивIIих
(наративних i поетичних) TeKcTiB.
Переклад i жанровий ана_тriз художнiх TBopiB.
Типологiя жанрiв художнього i поетичного
IIерекJIаду. Трулнощi художнього i поетичного
IIерекJIаду. Iнтерпретацiя оригiна_llу i творчi
методи шерекJIадача.
кр2

28 4 4 22

Усього годин: 90 1,2 18 б0

4. Теми лекцiйних занять

Тема 1. TeKcToBi категорii. Взаемообупловленiсть категорiй (стиль) i <<текст>.

Мiждисциплiнарнiсть лiнгвiстики тексту: з'язок лiнгвiстики тексту,
функцiонаьноi стилiстики тексту i попереднього перекJIадацького алrа-пiзу.

Щефiнiцiя IоIrIття (текст): проблемнi аспекти. Значення i використання
лексеми (текст) в icTopii европеЙського мовознtlвства вiд анти.шrостi до Нового
часу. Евоrпоцiя наукових уmлень про текст у ХХ столiттi. Текстоугворюючi
ознаки.
Визначшrьнi ознаки trоIulття (текст>> у супснiй лiнгвiстицi тексту. Спiрнi
TeкcTyz}лbнi ознаки.
Жанрово-стильова домiнанта (ЖСД) токсту як кJIючове поняття жанровоi теорii
перекJIаду.

2

Тема 2. Типологiя TeKcTiB.
Класифiкацiя TeKcTiB за стуIIенем перекладностi А.Нойберта. Жанрова
класифiкацiя Р.Юмпельта. Класифiкацiя TeKcTiB за принципом вiдrовiдностi
позаrчrовнiЙ pearrbHocTi В.Колrлера. Макростилiстичтrа типологiя TeKcTiB Б.Зшдiг
за принципом стилiстиtшого зразка. ФyнKltioHa;lbHi класифiкацii видiв i жшrрiв
TeKcTiB. Класифiкацiя композицiйно-мовленневих фор* М.Брандес,
В.Провоторова.
кр1

2

Тема 3. Проблеми перекладу- iнфор]чtативних TeKcTiB.
OcHoBHi та додатковi фl,нкчiТ iнфорrrатлrвних TeKcTiB. Жанри TeKcTiB з приматом
iнформативноi фlтiкчii. Особ.тивостi перекладу дiловоi кореспонденцiТ.
Прийоми перекцаду технiчних iнстрlкцiй i правил з експлуатацii дJя
користувачiв. Перекrаr на\кових TeKcTiB: пiдруrникiв, на}кових статей.
монографiй, вистlтliв на конференuiж. Особливостi переклад_y патентiв.
договорiв, свiдоцтв. c},:oBltx BlrpoKiB.

2



Terra 4. Проблеми перекладr- апеJятtIвних TeKcTiB.
Перек;rал i жанровий анапiз пl,б_-rirrистичних TeKcTiB. Перелова стаття. Ko-.IoHKa.
г-lоса.
Трl,лноrцi переtсцаду рекламних TeKcTiB. Ш.qяхи збереження впливу на адресата

у переклалi.
Релiгiйнi тексти як жанрова проблема переклалу. Множиннiсть перекладу
Бiблii.

2

Тема 5. Проблеми переклаry експресЕвпих (наратпвЕих i поетшчншх)
TeKcTiB.
Переклад i жшrровий ана_тliз художнiх TBopiB. Типологiя жалrрiв художнъого i
гIоетитIного перекJIаду. Труднощi художнього i поетищrого перекJIаду.
Iнтерпретацiя оригiналу i творчi методи перекJIадача.
кр2

4

Усього годин: |2

лъ
з/п

назва теми кiлькiсть
годин

Кредит 1. Лiнгвiстика тексту в аспектi перекладу.

1

Взаемообупловленiсть категорiй (стиль) i <<текст>>. Мiждисциплiнарнiсть
лiнгвiстики тексту: з'язок лiнгвiстики тексту, функцiона;rьноi стилiстики
тексту i попереднього перекJIадацького ана-пiзу. .Щефiнiцiя понrIття (текст)
проблемнi аспекти.
Жанрово-стиJьова домiнаrrта (ЖСД тексту як кJIючове поIuIття жаrrровоi
TeopiТ перекJIаду.

2

2.

Класифiкацiя TeKcTiB за cTytIeHeM перекладностi А.Нойберта. Жанрова
класифiкацiя Р.Юмпеrьта. Класифiкацiя TeKcTiB за принципом вiдrовiдностi
позаrrловнiй peaпbнocTi В.Коллера. Макростилiсти.пrа типологiя TeKcTiB
Б.Зандiг за принципом стилiстичного зразка. Функuiональнi класифiкацiТ
видiв i жанрiв TeKcTiB. Класифiкацiя композицiйно-мовленневих форм
М. Брандес; В. ГIровmорова.

4

Кредит 2. Принципи i методи перекладу iнформативних i апелятивних текстових жанрiв у
руслi сучасних теорiй перекладу.

1J

OcHoBHi та додатковi фу"*цiТ iнформативних TeKcTiB. Жанри TeKcTiB з
приматом iнформативноi функцii. Особливостi перекJIаду дiловоi
кореспонденцii. Прийоми перекJIаду технiчних iнструкцiй i правил з
експJryатацii для корисryвачiв. Переклад наукових TeKcTiB: пiдр1..*rикiв,
наукових статей, монографiй, виступiв на конференцiлс. Особливостi
IIерекJIаду патентiв, договорiв, свiдоцтв, судових вирокiв.

4

4
Переклад. i жанровий аrrалiз публiцисти.пrих TeKcTiB. Передова стаття,
колоЕка' глоса.

4

Креди,г 3. Принципи i методи перек.паду експресивних текстЬ у руслi сучасних теорй
перекпаду.

5

Переклад i жанровий аналiз художнiх TBopiB. Типологiя жанрiв художнього i
поетичного перекJIаду. Трулнощi художнього i поетичного перекладу.
Iнтерпретацiя оригiнаlry i творчi методи перекладача.

4

Разо"uz 18

Теми практичних занять

5. Самостiйна робота
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к 1. Лiнгвiстика в аспектr п
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8. Iндивiдуальне науково-дослiдне завдання
Iндивiдуатrьне науково-дослiдне завдання скпадаеться з двох напрямiв:
I - пiдготовка та захист контрольноi роботи (л.lrя стулентiв ЗФН);
II - пiдготовка докладного переказу з теми, есе (для студентiв ДФН).

Кр umерii оцiнкu конmрольноi робоmu
!о контрольних робiт пред'являються наступнi вимоги:
1. Самостiйнiсть розробки теми на ocHoBi поглибленого вивченнl{ першодiкере,l i

лiтератури до неТ.

2. Чiткiсть i послiдовнiсть вик,lrадення MaTepia_lly вiдповiдно до самостiйно сктаденого
ПЛаНУ; У теКСтовiЙ частинi кожне питання плану (завдання) мас бути видiлено oкpeN{o.

3. Правильнiсть офорrlrення наведених у роботi цитат i виносок.

Ki.lbKicTb
го.]Ilн

1

Взасмообрловленiсть категорiй ((сти..tь) i ктекст>. Мiждисцип.riнарнiсть
лiнгвiстики тексту: з'язок лiнгвiстики тексту. функчiонатьноТ сти_riстики
тексту i попереднього перекладацького ана,чiз.ч. Щефiнiпiя поняття (текст):
проблемнi аспекти. Значення i використання лексеми (текст) в icTopii
европейського мовознавства вiд античностi до Нового часу. Еволюцiя
на},кових уявлень про текст у ХХ столiттi. Текстоутворюючi ознаки.
Визначальнi ознаки поняття (текст)) у суrаснiй лiнгвiстицi тексту. Спiрнi
TeKcTyaJIbHi ознаки.
Жанрово-стильова домiнанта (ЖСД) тексту як ключове поняття жанровоi
Teopii перекладу.

2

Класифiкацiя TeKcTiB за cT}TIeHeM перекладностi А.Нойберта. Жанрова
класифiкацiя Р.Юмпеrьта. Класифiкацiя TeKcTiB за принципом вiддовiдностi
позаlчrовнiЙ peaJlbнocTi В.Коллера. Макростилiсти.цrа типологiя TeKcTiB
Б.Зшrдiг за принципом стилiстиIIного зрt}зка. Функцiональнi класифiкаlдii:
видiв i жанрiв TeKcTiB. Класифiкацiя композицiйно-мовленнсвих фор*
М.Брандеq, В.Провоторова.

8

Кредит 2. Принципи i методи перек"паду iнформативних i апелятивних текстових жанрiв у
рl,слi сучасних теорiй перекладу.

J

OcHoBHi та додатковi функцii iнформативних TeKcTiB. Жапри TeKcTiB з
приматом iнформативноi функцiТ. Особпивостi перекJIаду дiловоi
кореспонденцiТ. Прийоми перекJIаду технiчних iнструкцiй i правил з
ексIIJIуатацiТ для користlъачiв. Переклад наукових TeKcTiB: пiдру.rникiв,
наукових статей, монографiй, вист5rпiв на конференцiлс. Особливостi
перекJIаду патентiв, договорiв, свiдоцтв, судових вирокiв.

10

4

Переклад i жаrrровий шталiз публiцистиtlних TeKcTiB. Передова стаття,
колонка, глоса.
Трулнощi перекJIаду рекJI€IN{них TeKcTiB. Шляхи збереження впJIиву на
ад)есата у перекладi.
Релiгiйнi тексти як жzlнрова проблема перекJIаду. Множиннiсть перекJIаду
Бiблii.

8

Кредит 3. Принципи i методи перекладу експресивних TeKcTiB у руслi сучаснпх теорй
перекладу.

5

Переклад i жшrровий аналiз хуложнiх TBopiB. Типологiя жаrrрiв художнього i
поетичIIого перекJIаду. Труднощi художнього i поетищrого перекJIаду.
Iнтерпретацiя оригiнаlry i творчi методи перекJIадача.

22

Разолt: б0



4. Нашпiсгь 5вагаJБнеБ i впсповкЬ, зроблени.rr на ocHoBi вивчеЕЕя лiтерrrуап
запалом.

5. tlашпiсть i првшьне форrшrешя clmcкy (з тошш бiблiоrрафiш
даЕ!тItш), лry студеЕт BпBEIпB i вшtористав при натгисаннi кошгроrьноТробOш.

У кощроrьнй роботi маютъ бугл вiдобрженi rrсловнi IIптаЕня тtlш i шопfrэпо
Вмiння:
о вtдбирати наfuакIrlтвiтrгrй матерiшr, що стосуеться темЕ;
. церекоЕJIиво обцрунтовувати i аргуrяеЕryвати головнi поло)IrcЕЕя робогп;
. викJIадати IIитаЕЕя црчlil{отЕо, стисло, ясно, послiдовgо, 1юбrrи логiщi вЕсЕовки
та узzlгzIJIьЕеЕЕя.

Кр amepii о цiнюв анttя doKlladHozo переказу, есе :
1. Помилки у змiстi
- Пропуск вЕDшIивого смислового ланки
- Пропуск декiлькох смислових лЕtнок
- <<СтисненшI) тексту
- Факти.пri перекрутування
- Порушення логiчноi послiдовностi (перестановки)
2. Грамати.пrе i мовне оформлення
- УтрудненЕя з початком перекitзу
- Вiдсугнiсть граNIатитшого завершеIIшI тексту
- Вiдсугнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозицiями i частинами
- Грамати.*ri помипки
- MoBHi помилки
3. Загальне враження
- кБезацtесовiсть>> переказу
- Невиразнiсть переказу

\azallbHi вuлrо?tt dо вuконання iHduBidyallbшozo завdання :
]. Повноmа вuконання завdання: Елементарна; Фрагментарна; Неповна; Повна.
2, PiBeHb самосmiйносmi сmуdенmа: пiд керiвництвом викJIадача; консультацiя

викJIадача; carvro стiйно.
3, PiBeHb навчально-пiзнавальноt diяцьносlиi.,Репродуктивний; Алгоритмi.пrий; Продуктлвrпй;

Творчий.
9. Форми роботи та критерii оцiнювання

Рейтинговий контроль знаIIь сryдентiв здiйстпоеться за 100-бальною шIкILJIою:
IIIкала ання: нацiональна та ECTS

Форми поточного та пiдсумкового контролю.Комплексна дiагностика знань, yMiHb i
НаВиЧок стУДентiв iз дисциплiни здiЙсню€ться на ocHoBi результатiв проведення поточного й
пiдсумкового контролю знань (KPl, Поточне оцiнювання (iндивiдуа;rьне, групове i
фронта,тьне опит}ъання. са\{остiйна робота, самоконтроль). Завданнш,r поточного контролю €
систематична перевiрка розrltiння та засво€ння програ},Iового матерiапу. виконаннjI
практичних, лабораторних робiт. rrtiння самостiйно опрацьов}вати тексти. cItIaJaHшI

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮоцIнкА
сктс

сумА
БАлIв

екзulмен заJIlк
А 90-100 5 (вiдмiнно) 5/вiдл./зараховаIIо
в 80-89
с 65-79

4 (добре) 4lдобреl зараховано

D 55-64
Е 50-54 З (задовiлъно) 3/задов./ зараховiшо

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано



конспекту рекомендованоi лiтератr,рлI. написання i захист реферату! здатностi пуб_riчно .пr

письмово представлrIти певний матерiа-l.
Завданням пiдсучлкового контролто (КР. за,тiк) е перевiрка глибини засвосння cT},JeHTo\{
програмового MaTepiilTy модулlI.

Крumерii оцiнювання вidповidей на пракmuчнuж заняmmях:

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються неtIовнотою
виконання за консультацiсю викJIадача.
Студент володiе матерiалом на початковому piBHi (зна.ш1
частину матерiалу засвоюе на репрод},ктивном}.рiвнi). З

допомогою викJIадача здатен вiдгворювати логiкr- Ha\KoBI г'''

положень; мае фрагментарнi навиrки в роботi з
пiдрl"тником, на}ковими джерелами : мас стiйкi HaBt t.rKri

роботи з конспектом, може caMocTirhro овоrо_]iп.i бLъшt-,ю
частиною навчацьного MaTepiaTy, Може ана_riзr BaTli
навчацьний матерiал, порiвнювати i робiлтIl BIicHoBKil:
вlJповlдь иого а-це не.]остатньо oc\f Iic.leнa
Вiдповiдь i завдання

За
шкалою
ECST

PiBeHb
навчальних
доеftгrrfirь
сryдентiв

Оцiнка Критерii оцiнювання навчальЕих досягнень
етудеrIтв

А
Високий
piBeHb э

Вiдповi,rь або завдtшня вiлзначаеться повнотою
виконiшЕя без допомоги викJIадача.
Сryлент володiс узаг€uIьненими зн€шIIu{ми з пре/щ{етъ

Е)гуIч{ентовalIIо використовус iх у нестаIцартIIID(
ситуацiл<; BMie застосовувати вивчеrшй матерiал дrя
внесеЕня власнI,D( apryMeEToBaHI.D( судкень у практищй
педагогi.цrй дiяlьносгi.
Сryдеrrгмае системнi, дiевi здiбностi у навчальнiй
дiяльностi, користуеться широким 4рсенчшом засобiв
док:lзу своеi думлс,t, вирiшуе скIIа,щi проблеIлшli завдilння;
схшшпп1 до системно-наукового шrалiзу та щ)огнозуваIшя
вищ; yMie uгави:ги тарозв'язувати проблеми.

в Високий
piBeHb 4,5

Вi,lцrовiдь i завдання - повнi з деякими огрiхаrrли,
виконанi без допомоги викJIадача.
Стулент вiльно володiе вивченим матерi€tлом, зокрема,
застосовус його на практицi; BMie анаrriз}ъати i
систематизуватаI наукову та методргlну iнформацiю.
ВIжорисговуе загаrьновiдой довод,I у власнй
аргуIчIеIIтацii, здатен до самостiйного опрацюваJIня
ЕzlвчzlJьного MaTepiary; виконуе дослiдшrркi завп,iштна азlg
потребуе консуrьтацЦ виклацача-

с
Щоетатнiй

piBeHb 4

Bi'rцroBiДь i завдання вiдзначаються ЕеIIовнотою
викоЕzlннrl без допомоги викJIадача.
Сryдент може зiставити, уз€lгaulьнити, систематизувaпти
iнформацiю пiд керЬтшrцвом викJIадаIи; знiштul с
достzIтньо повними; вЬно зЕlстосовуе вr.вчеrпш? матерiал у
стаIцарпilD( педагогi.дппr сиryацi.пr. Вiдlовiдъ його
IIовна, логi.пr4 обlруrтювшr4 аJIе з деякими нетоIшоgгями.
Здатен на peamtiro вiдlовiдi iншого студеIrг4 опрацовiIти
матерiал саллостiйдrо, BMie пiдоryвати реферат i захистити
його найважrпвimi положеннlI.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

rpaBиJlbHa,
Е початковий 3



piBeHb викон.lнш{ за консуJIьтацiею викладача або пй його
керiвнrлlтвом.
Сryдеrrг володiс нЕlвIIulJIьним, MaTqria.TloM, виmlrяе здаттriсгь
епемеЕгарно викJиlfiи ддд(у.
Сryдент володiе матерiалом HapbHi oKpeMID( фрагмеrrгЬ; з

допомогою викJIадача виконус елементарнi завдання;
коIrц)оJIю€ свою BiдtoBiд з декЬкох цросгт.D( речеIБ;
здатIпшlусно вiдтворити oKpeMi частини теми; мае

фрагментарнi уштrеlпrя про робоry з науково-мето.щт.Iним
дкерелом, вiдсупri сформоваrri умiння та навитIки

х Низький ,,

Вiдповiд i завдаrшя вiдзначаються фрагментарнiстrо
виконаншI пiд керiвництвом викJIадача.
Теоретитпй зйсг курсу засвоеЕо ч€lgfково, необхiдri
пркгищti умiт"tя робсrп{ не формованi, бЬшiчгь
перефачетпоr навчzIJIьЕою програмою шlвчltJшILD( зацдчlнь не
виконЕшо.

Оцiнка за вuконання iнdавidуальноzо науково-dослidноzо завdання, завdань самосmiйноi
робоmuв асmавля€7пъся з урач)ваннялl mакuх парамеmрiв:

Якiсними критерiяrли оцiнюваrrня виконшrня iн,гшавiдуа.lьних завдань студентаlrли е:

7. По вноmа в аконанлtя з авd ання :
о ЕлемеIIтарна;
о Фрагментарна;
о Повна;
о }|еповна.
2. PiBeHb самосmiйносmi сmуdенmа
. пiд керiвництвом викJIадача;
о консультацiявикладача;
. саrrлостiйно.
3. Сфорлwованiсmь навчалльно-iнфорлпацiйнttх ylпiHb фоботи з пiдрушиком, володiшя
рiзними способами читчlння, скJIадfiIIuI плачr, рецензiй, конспекту, вмiнrrя корисч/ватЕся
бiблiотекою, спостереженЕя, експеримент тощо)
4. Сформованiсmь HaBчallbHo-iHmaneпmyutbHtlx yMiHb (визначенЕrI понять, аналiз, сиЕпез,
порiвняння, класифiкацiя, систематизацЬ, узiгilльненЕrl, абстрагування, вмiнttя вi.щlовiдати
на зЕшитання, виконувати творчi завданш{ тощо);
5. PiBeHb сфорлпованосmi фаховах меtпоdачнuх BlпiHb (вмiння засmасовуваmu на пракtпuцi
набуmi знання):
. Еизький - володiшrя рtiнншл здiйснювати первинну обробку навч.tJIьIIоi iнформацii
без подаrrьшого if аналiзу;
. соРеднiй - умiння вибирати вiдомi способи дiй дrrя BиKoHtlHIuI фаховшс з€lвдчlнь;
О достатнiй - застосовус набугi зЕання у стандартних практичних ситуацi_шl;
о високий - володiння умiнrrяrл творчо-пошуковоi дiяльностi.

А

.. Завдання вiдзначасться повнотою виконання без
допо]\{оги викладача.
. Визначае piBeHb поiнформованостi. потрiбнlтй rrя
прийняття рiшень. Вибирае iнф орлrашiйнi :;Kepe.-l а-

а.]екватн1 цlл1

За
шкалою
ECST

PiBeHb
навчальних
досягнень
студентiв

Оцiнка КритерiТ оцiнювання навчальних досягнень сryлентiв

Високий
piBeHb э



. Користуеться широким арсеналом засобiв доказу свосТ

думки, вирiшус складнi проблемнi завдання методичного
характеру; схильний до системно-наукового аналiзу та
прогнозування педагогiчних явищ; plie ставити та
розв'язувати проблеми
. Робить висновки i приймае рiшення у ситуацiТ
невизначеностi. Володiс умiннями творчо-пошlковоi
дiяльностi.

в Високий
piBeHb 415

. Завдання - повнi, з деякими огрiхами, виконанi без
допомоги викладача.
. Планус iнформацiiтниiт [ош).к; володiе способами
систематизачii iнформацii;
. Використовуе зага,rьновiдомi доводи у власнiй
аргуиентацii, здатен до самостiйного опрацювання
навчаJIьного матерiа,rу; виконуе дослiдницькi завдання,
але потребу€ консультацii викладача.
. Робить висновки i приймае рiшення у ситуацiТ
невизначеностi. Володiс }ц.tiннями творчо-пошуковоТ
дiяльностi.

с
ffостатнiй

piBeHb 4

. Завдання вiдзначаеться неповнотою виконання без
допомоги викладача.
. Iнтерпрету€ отриману iнформацiю у KoHTeKcTi своеТ

дiяльностi. Критично ставиться до отриманоi iнформацiТ;
наводить арryl\,{енти
. Студент може зiставити, узагаJIьнити, систематизувати
iнформачiю пiд керiвництвом викладача; вiльно
застосовус вивчений матерiал у стандартних
педагогiчних ситуацiях.

D
Середнiй

piBeHb 315

. Завдання вiдзначаеться неrrовнотою виконання за
консупьтацiею викладача.
. Застосовус запропонований вчителем спосiб отрIi\lання
iнформацiТ з декiлькох джереп; мае фрагrлентарнi
навички в роботi з пiдрl.rником, науковими джере.lа\{I{:
мас стiйкi навички роботи з конспектом.. УсвiJо}I-тю€.
якою iнформацiею з питання BiH володiс, а якою - Hi:
. Може аналiзувати навчilльний MaTepia,r, порiвнювати i

робити висновки, може самостiйно оволодiти бiльшою
частиною навчаJтьного MaTepia,Ty.
. Вибирас вiдомi способи дiй для виконаннl{ фахових
методичних завдань.

Е
початковий

piBeHb 3

. Завдання вiдзначаеться фрагментарнiстю виконання за
консультацiею викладача або пiд його керiвництвом.
. Усвiдомлюе недостатнiй обсяг iнформацii. Застосовуе
запропонований викладачем спосiб отримання
iнформацiТ з одного джерела; мае фрагментарнi yяв--Iення
про роботу з на}.ковим джерелом.. Щемонструе розумiння отриманоi iнфорrrачii.
ler,roHcTpye розрлiння висновкiв з певного питання.
Bi:c_vTHi сформованi рлiння та навички.
. Во_-tодiе 1мiнням здiйснювати первинн1, обробк1
навча-Iьноi iнформацii без подацьшого iJ ана-iiзr.



Fх Низький ,,

Завдання вiдзначаеться фрагментарнiстю виконання пiд
керiвництвом викJIадача.
Необхiднi практичнi умiння роботи не сформованi,
бiльшiсть передбачених навчальЕою прогрztмою
навчальних завдаIIь не виконано.

11. Розподiл балiв, якi отримують студенти за 3 кредитЬ

Yci види нtlвчilJlьноi роботи з прzжтиIшого курсу перекJIаду пiдпоряд<ованi
€вропейськiй кредиттrо-трансфернiй системi органiзацii нttвчtlльного процесу та контроJIю

12. РекомеЕлована лiтераryра

Базова:

i. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (Стилистика
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3. Брандес М.П., Проворотов В.И. Предпереводческий анаJIиз текста. М.: НВИ-
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139 с.
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1. Макаренко Е. И. Жанрово-стиjIистическаjI доминанта в переводе. втореф. лис.

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

учеб. -метод. пособие i Е.Д. Малёнова, Л. А. Матвеева. - Омск: Изд-во Ом. гос. },н-та. 2008.

- \44 с.
3. Радченко I. О., Орлова О. М. Новий тлумачний словник cyracHoi 1,краiнськоi rtoBrl.

- К. : ПП Голяка В. М., 2006. - 768 с,
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Поточне тестування та самостiйна робота Контрольна
робота
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5. Максимов С.Е. Прагrtатические и структ,yрно-семантические особенности текста
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