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вступ
Програrrла вивчеЕня нормативноf навчальноi дисциплiни <Соцiолiнгвiстичнi та

прагматиIIнi проблеми перекJIаду> скJIадена Солодкою А.К. вiдповiдно до ocBiTHbo-

професiйноi програruи пiдготовки магiстрiв спецiальностi 035 Фiлологiя, Спецiалiзацii
035.04 Фiлологiя (Гермаrтськi мови та лiтератури (переклад вк-lпо.шrо)).

Предметом вивченшI н{lвч€tльноi дисциплiни е: соцiолiнгвiсти.шli та прагматичнi
проблеми перек;Iаду

Мiяqдисциплiнарнi зв'язки :

Щаний курс входить до цикIIу фундmлентz}льних дасциплiн з iноземноi фiлологii, логiчно
пов'язаний з курсалrи основ мовознавства, основ Teopii мовноi комунiкацii, icTopiT i
лексикологii iноземноТ мови, TeopiT перекJIаду, практики мовленЕя i перекладу.

1.Мета курсу: сформувати у студеЕтiв систему суIасних зЕань про перекJIад як
сукупнiсть загальЕоприйнятих пр€lвил, традацiй i упловностей, яких дотримуються уряди,
вiдомства закордоЕних спрitв, дипломатиtlнi представIIицтва, офiцiйнi особи в

мiжнародному спiлкувшrнi.
1.1.Завданпями курсу е формування компетенцiй, якими повинен володiти

магiсцrант:
Очirqувапi результати навчання. Згiдно з вимог€lNIи ОПП студент оволодiвае

такими кол4пе m е нmн о сmяJуru:

I. Загальнопредметнi: 1) соцiальна (продуктивно спiвпрацювати з рiзними
партнерzlпли в групi та комЕtндi, виконувати рiзнi ролi й функцii в колективi, проявляти
iнiцiативу, тriдтримувати та керувати власЕими взаемиЕчllчlи з iншими);
2) зага-тlьнокультурна (ана-пiзувати й оцiнювати найважливiшi досягнення нацiона-шьноТ,

европейськоТ та cBiToBoi на}rки й культури, орiентуватися в культурному та духовному
KoHTeKcTtlx с)часного украiЪського та свiтового суспiльства); 3) компетентностi з

iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй фацiонаrrьно використовувати комп'ютер i
комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задач, пов'язаних з опрацюв{lнIшм iнформацii, ii
пошцrком, систематизацiсю, зберiгаrrняпл, под€tнням та передаваЕr*); 4) здатнiсть
IIавчатися упродовж життя лс база професiйного та життевого сilп,Iовизначення (long life
learning competence);

Ш. Фаховi: 1) лiнгвiстична (знання системи мови, IIрzlвил ii функцiон}ъання в
iншомовнiй комунiкацii, що дозвоJшють оперувати мовними засобапrи для цiлей
спiлкування); 2)мовленЕева (володiння видtlь4и мовJIеIIневоI дйльностi, якi задiянi у
перекладi (говорiння, аудiювання, читання, письмо)); 3) соцiолiнгвiстична (знання та
вмiння, необхiднi для здiйснення соцi€lльЕого аспекту використzшня iноземноТ мови);
4) перекладацька (знаrrня зztгttJlьних принципiв перекJIаду, н€lвиIIки та умiння його
здiйснення); 5) екстралiнгвiстична (зна"тrня, що виходять за межi лiнгвiстичних "га

перокJIадознавтIих (фоновi i предметнi)).

У результатi вивченЕя курсу студенти повиннi зIIати: ocHoBHi характеристики
когнiтивних пapalvleTpiB та ix стаryс серед iнших iнтерпретацiйних засобiв; особливостi
використання когнiтивного пiдходу до вивчення мовних одиниць та його застосуваннr{



пiд час перекладу; .tлгоритм здiйснення перекJIадацького аrrалiзу тексту з урtlхуванням
когнiтивно-дискурсивного аспекту.

KpiM того студенти повиннi вмiти: здiйснювати комплексний анатiз тексту з
огJIяду на комунiкативний та когнiтивний аспекти функцiонування мовних оlрIниць;
застосовувати здiйснений перекладацький аналiз для вiдтворенЕя рiзних типiв д{скурсу в

умовч}х мiжкультурноi комунiкацiТ.

На вивченнr{ навчаJIьноi дисциплiни вiдводиться l80 годин / 5,0 кредитiв ECTS.
2. Iнформацiйний обсяг навчаJIьноi дисциплiни

Кредит 1. . Лiпгвокультурнiо когнiтивнi та комунiкативнi вимiри сучасних
мовознавчих дослhжень
Тема 1. Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер
Тема 2. ABTopcbKi концепцii перекладу в рамках лiнгвокогнiтологif
Кредит 2. Моделювання процесу перекладу
Тема 1. Моделi усного перекJIаду
Тема 2.Моделi писемного перекJIаду
Кредит 3. Лiнгвокогнiтивна модель перекJIаду
Тема 1, Лiнгвокогнiтивнi Iмнники, що визначатоть вибiр стратегii перекладу
Тема.2. Використання лiнгвокогнiтивного пiдходу у перекJIадознавIIих стулЬх
Кредит 4. Соцiолiнгвiстична модель перекпаду
Тема 1. Соцiокультурне моделюваннJI як метод вивченнrI етнокультур i ментальноi
реальностi шодини
Тема 2. Використzlння TeopiT культурних вимiрiв у перекладi
Кредит 5. Прагматичнi проблеми перекладу. Концептуальне моделювання як
метод вивчення мовних та перекпадацьких процесiв
Тема 1. Переклад як вiдображенЕя гIевного соцiокультурного соцiуму
Тема 2. Стратегii гrерекладацькоi дiяльностi у прагматизацii перекладу
Тема 3. КонцептуЕrльно моделювання як метод вивчення культурних систем
Тема 4. Концептуальна модель кПсихiчний стан етномент€lльного cBiry людини
та його вiдтворення у перекладi>

З.Рекомендована лiтераryра
Базова

1. Н. А. Фесенко Концептуаrrьные основы перевода: Учеб. Пособие. - Тамбов: Изд-во
Ташrб. Ун-та, 2001. - l24c.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Высш. шк., 1975. -2З7 с.
3. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий €шitлиз текста. - Курск: Росси,
|999. - 222 с.
4. Синегуб С.В. Навча-пьний посiбник з основ IIерекJIадацького аналiзу тексту (для
студентiв 4-5 KypciB факультету перекJIадачiв та лiнгвiстики). - К.: Вид-во МНТУ, 2005.

- 159 с.
5. Nord Сhr. Textanalyse und Ёbersetzen. Theoretische Gruпdlаgеп, Methode und didaktische
Anwendung einer tibersetzungsrelevanten Textanalyse. - Heidelberg: Julius Groos Verlag,
1988. - 380 S.
6.Я.И.Рецкер. Теория перевода и rrереводчоская пр€жтика. М.: Международные
отношения, l97 4.- 2lб с.

7. Koller W. Einftihrung in die Ubersetzungsйssenschaft. - Heidelberg: Quelle und Meyer,
2004.

- 341 S.

8. Nord Chr. Einfiihrung in das funktionale Йersetzen. - Tiibingen: Frапсе Vеrlаg, 1993. -
315 S.



Щодаткова:

1. Язьткознаrrие.Большой эЕцикJIогIедаческий словарь. М.:Большая Российская
энцикJIопедия, 1998. - 685 с.

2. Hawis W, Proroczenko О.: Deutsch-UkTainisches Phraseologisches WбrtеrЬuсh. - К.:
OcBiTa, 1985. - 45З с.
3. Мюллер В. Великий нiмецько-украiнський словник. - 3-тс вид. випр. та доп.. - К.:
Чумашький шля>с, 2005. - 792 с.

4.Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання:залiк
5. Засоби дiагностики успiшностi навчання: модульна KoHTpoJrьHa робота, саллостiйна

робота.


