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НайменуваЕЕя показникiв
Галузь знань, Еапрям

пiдготовки, ocBiTHbo-
ква_тriфiкачi й ний piBeHb

Характеристика навчальноi
дисциплiни

,Щенна форлtа
навчання

Кiлькiсть кредлтiв - 5

Гаtryзь знань
03 Грланiтарнi науки
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Спецiалiзацiя
035.04 Германськi

мови та
лiтераryри
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1-й

Семесmр

Загальна кiлькiсть годин * 150 z-и

Тижневих годин 3

самостiйноi роботи студента -
9

Стулiнь: магiстр
Лекцii

8 год

Пракmuчнi

14 год

Самосmiйна робоmа

128 год

Форлwа конmролю

запiк

1. Опис навчальноi дисциплiни

Мова навчанIuI - англiйська

Примiтка.
Спiввiдношення кiлькостi годиЕ аудиторних зчlнять до с€lш{остiйноi та iндивiдуальноТ

роботи становить: дJIя денноi форми навччшIня - 150 rод;22 год. - аулиторнi з€}Еяття, 128 год. -
самостiйна робота (30% - 70%).

2. Мета, завдання навчальноiдисциплiни та результати навчання

Меmа курсу: засвоснЕя основних постулатiв лiнгвокогнiтивноi теорii та оволодiння ix
вмiлим використtlнrrяrr пiд час перекJIадацького аналiзу рiзних типiв тексту, зокрема TeKcTiB
художньоТ лiтератури.

Завdання курсу: познйомити студентiв з основними постулатами сучасноi когнiтивноi
лiнгвiстики; познайомити студентiв з процесом впровадженIuI засад когнiтивноТ лiнгвiстики в
cYracнy ПеРеКлаДацьку теорiю; сформувати у сryдентiв систему знчlнь про когнiтивнi засади
ПеРеКJIаДаЦЬКОГО Процесу; визнаIIити низку когнiтивно зр[овлених перекJIадацьких труднощiв
на piBHi вiдтворення тексту та вiдiбрати перекJIадацькi мотоди та способи, якi сJryгують
ПОДОЛ.lННЮ цIо( Труднощiв; погrпrбити навиIIки перекладацького аналiзу тексту з огляду на

Спецiальнiсть
035 Фiлологiя

(переклш)



реа-пiзацiю когнiтивних вимiрiв тексту.
Передумови для вивчення дисциплiни: двостороннiй переruIад, комунiкативнi стратегii

аНГлiЙСькоТ мови, теорiя i щlактика iптерпретацii теIlсту} теорiя i щlактика кроскулъryркоi
взаемодii.

На вивчення курсу вiдводиться 5 кредитiв.
Очirсуванi результати навчання. Згiдrо з вимог€lми ОПП студент оволодiвае такими

коJrIпеmенmносmя]пu:
I. Загальнопредметнi: 1) соцiа_тrьна (продуктивно спiвпрацювати з рiзними

партнерап{и в групi та комаЕдi, викон5rвати рiзнi ролi Й фуякцii в колективi, проявляти
iнiцiативу, пiдтримувати та керрати власними взаеминаN,{и з iнrrшми);2) загrrльнокупьтурна
(апалiзувати й оцirповати найважливiшi досягненЕя нацiональноi, европейськоi та cBiToBoi
науки Й культури, орiентратися в культурному та духовному контекстах сrIасного
украiЪського та свiтового суспiльства); 3) компетонтностi з iнформацiйних i комунiкацiйних
технологiй ФацiонаьIIо використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi
задач, пов'язаних з опрацюванЕям iнформацii, iT пошуком, систематизацiею, зберiганням,
поданням та передаванням); 4) здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та
життевого саN,{овизIIачення (long life learning competence);

Ш. Фаховi: 1) лiнгвiстична (знання системи мови, правил if функцiонуваIIня в
iншомовнiй комунiкацii, що дозвоJuIють оперувати мовними засобами дrrя цiлей спiлкування}
2) мовленнева (володiння видами мовленневоi дiяльностi, якi задiянi у перекJIадi (говорiння,
аудiювшrня, читzlння, письмо)); 3) соцiопiнгвiсти.пrа (знання та вмiння, необхiднi для
здiйснення соцiального аспекту використi}ннrl iноземноi мови); 4) перекладацька (знання
загальних принципiв перекJIаду, н€lвиIIки та умiння його здiйснення); 5) екстралiнгвiсти.*rа
(знання, що виходять за межi лiнгвiстичних та перекJIадознавIIих (фоновi i предметнi)).

3. Програма навчаJIьноi дисциплiпи

Кредит 1. Лiнгвоltульryрнi, когнiтпвнi та комунiкативнi вимiри сучасних мовознавчпх

дослiджень

Тема 1. Переклад як iнтерлiнгвiсти.пrий трансфер

Тема 2. bTopcbKi ковцетrцii: п€рекладу в tr}.tм,Kax лiнтвокогнiтотюгii

Кредит 2. Моделювання процесу перекпаду

Тема 1. Моделi усного перекJIаду

Тема 2.Моделi писемного перекJIаду

Кредит 3. Лiнгвокогнiтивна модель перекJIаду

Тема 1. Лiнгвокогнiтивнi чинIIики, що визначають вибiр стратегii перекJIаду

Тема.2. Використання лiнгвокогнiтивного пiд<оду у перекJIадознавтIих сryдiях

Кредит 4. Соцiолiнгвiстична модель переI&паду

Тема 1. Соцiокультурне модеJIюв€lння як метод вивчеЕЕя етIIокультур i MeHTa-rrbнoi реальностi

людини

Тема 2. ВикористаЕня Teopii культурних вимiрiв у перекладi

Кредит 5. Прагматичнi проблеми перекладу

Тема 1. Переклад як вiдображення певного соцiокультурного соцiуму

Тема 2. Стратегii перекладацькоi дiяльностi у прагматизацii перекладу



Кiлькiсть годин
чисJII

о л п лаб 1нд

Назви змiстових модулiв i тем

5 6 71 2 a
J 4

Кредит 1. Лiнгвокульryрнi, когнiтивнi та комунiкативнi вимiри сучасних
мовознавчих

1214 2 2Тема 1. Переклад як

I4 2 I2Тема 2. ABTopcbKi концепцiТ перекJIаду в
лlнгвокогнlтолог11

2 12Тема 1. Моделi 1+
12Тема 2.Моделi писомного перокладу I4 2

3. Лiнгвокогнiтивна модель
|216 2 2Тема 1.

визначають
Лiнгвокогнiтивнi IмнЕики, що

2 |2Тема.2. Використання пiнгвокогнiтивного
пiдходу у перекJIадознавчих сryдiях

|4

4. Соцiолiнгвiстична модель
т2Тема

метод
1. Соцiокультурне модеJIювання як
вивченЕя етнокультур i ментальноI

16 2 2

|4 т4Тема 2. Використаrrня теорii культж)них

5. тичнl
I4 I4Тема 1. Переклад як вiдображеIIня певного

18 2 1бТема 2. СтратегiТ перекладацькоi дiяльностi у

150 6 1б 128Усього

4. Струкryра навчальноi дисциплiни
навчаЕIIя

5. Теми лекцiйних заIIять
навчання

кiлькiсть
годин

Ns
з/п

Кредит 1

21 Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер
ABTopcbKi концепцii перекладу в рамках лiнгвокогнiтологii

Кредит 2
22 Моделi усного перекJIаду

Моделi писемного перекладу
Кредит З

J Лiнгвокогнiтивнi чинЕики, що визначають вибiр стратегii
IIерекJIаду

2

Використаrrня лiнгвокогIIlтивного пiдходу у перекJIадознавтIих
студiях

Кредит 4-5
4 Соцiокультурне моделювtIння як метод вивченнlI етнокультур i

ментutJlьноi реальностi шодини
2

Використання Teopii культурних вимiрiв у перекладi



Переклад як вiдображення певного соцiокультурного соцiуму
Стратегii Irерекладацькоi дiяльностi у прагматизацii перекладу

Всього 6

б. Теми практичних занять
навчання

7.Самостiйна робота

]ф
з/п

кiлькiсть
годин

Кредит 1

1 Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер 2
2 Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер 2

Кредит 2
a
J ABTopcbKi концепцii перекJIаду в рамках лiнгвокогнiтологii 2
4 ABTopcbKi концепцiТ гrерекладу в рамках лiнгвокогнiтологiТ 2

Кредит 3

5 Когнiтивна модель як засiб зiставлення оригiналу та перекладу 2
6 Когнiтивна модель як засiб зiставлення оригiналу та перекладу 2

Кредит 4-5
7 Лiнгвокогнiтивна модель перекладу 2
8 Лiнгвокогнiтивна модель перекладу 2
9 Концептуальне моделюваншI як мотод вивченнJI етнокультур i

ментальЕой pea.ilbHocTi .rподини. Концептуirльне модеJIюваЕня як
метод вивченIuI етнокультур i ментальной реальностi .гподини

Разом 16

Коелит 1 дФн
1 Проект <Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер у рiзних aBTopiB 11

2 Iндивiдуа-тlьне дослiджеЕня кГерменевтичнi дослiдження та
проблеми суrасноI перекJIадацькоi теорii>

11

Кредит 2

a
J Презентацй кВикористzlIIня когнiтивного пiд<оду у

перекладознав!Iих студiях>
11

4 Проект <<Когнiтивна переробка iнформацii> 11

Кредит 3

5 Проект <<Когнiтивна система: стр}.ктура та ментальний статус> 22
Кредит 4

6 Веб-квест: Концептуч}льна модель <<Психiчний стан етЕомеЕтa}льЕого
cBiTy JIюдини та його вiдтворення засобаrrли iншоiмови>

13

7 Веб-квест: Когнiтивна готовнiсть перекJIадача 13

Кредит 5

8 Когнiтивнi .панники, що визначають вибiр стратегii перекJIаду z0

Всього |28



8. Iндивiдуальне науково-дослЦне завдання
Iндивiдуальне науково-дослiдне завданшI скJIада€ться з двох напрямiв:
I - пiдготовка та з€lхист контроJIьноi роботи (для стулентiв ЗФН);
II * пiдготовка докJIадного перекitзу з теми, есе (для студентiв ДФЦ.

Кр amepit о цiнкu конtц, ольноi р о боmа
.Що контроJьних робiт пред'являються Еаст}цIнi вимоги:
1. Сшлостiйнiсть розробки теми на ocHoBi пог;пrбленого вивченшI першоджерел i

лiтератlри до неi.
2. Чiткiсть i послiдовнiсть викJIадення MaTepialry вiдповiдrо до сЕlNlостiйно складеного

плzlну; у текстовiй частинi кожне гIит.tншt плzшу (завдання) мае буги видiлено окремо.
З. Правильнiсть оформлення наведених у роботi цитат i вrатrосок.
4. Наявнiсть узагЕuIьнень i висновкiв, зроблених на ocHoBi вивченЕя лiтератури загчtлом.
5. Наявнiсть i празильне оформлення списку лiтератури (з тошlими бiблiографiчними

даними), яку студент вивtIив i використав при написаннi коЕтроJIьноi роботи.
У контрольнiй роботi м.lють бри вiдображенi головнi питаннlI теми i показаЕо вмiння:

о вiдбирати найважливiIшай матерiа_ш, що стосуеться теми;
. переконливо обцрунтовувати i аргументувати головнi положення роботи;
о викJIадати питанЕя грап{отно, стисло, ясно, послiдовно, робити празильнi логi.шli висновки та
узагальнення.

Крumерii оцiню вання doюlalHozo пер еказу, есе :
1. Помилки у змiстi
- Пропуск вzDкJIивого смислового лz}нки
- Пропуск декiлькох смислових ланок
- <<СтисненЕя>) тексту
- Фактичнi перекрутування
- Порушення логiщrоi послiдовностi (пересталrовки)
2. Граrчrати.пrе i мовне оформлення
- Утрулнення з rrочатком перекЕву
- Вiдсугнiсть грап4атичного завершення тексту
- Вiдсугнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозицi.шrи i частинапrи
- Граrrлати.пri помилки
- MoBHi помилки
3. Загальне врrDкенЕя
- <Безадресовiсть>> переказу
- Невиразнiсть переказу

3 azaltbHi в ш]wо?а dо в аконання iHd uвidу allbHozo зав d ання :
1. Повноmа вuконання завdання: Елементарна; ФрагмеIIтарIIа; Неповна; Повна.
2. PiBeHb самосmiйносmi сmуdенmа: пiд керiвництвом викJIадача; консультацiя

викJIадача; carvrocTiйHo.
З, PiBeHb навчально-пiзнавальноt diялlьносmi: Репро,цуктивний; Алгоритмi.пrий; Продуктивний;

Творчий.
9. Форми роботи та критерii оцiнювання

Рейтинговий контроль знаЕь студентiв здiйсшоеться за 100-ба;rьною шкалою:
IIIкала оцiнювання: та ECTS

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАJIЬНОЮ ШКАЛОЮоцIнкА
сктс

сумА
БАJIIв

екзамен зшIlк
А 90-100 5 (вiдлiнно) 5/вiдм./зарiжовано
в 80-89
с 65-79

4 (добре) 4lдобреl зараховано

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

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано



Форми поточного та пiдсумкового контролю.Комплексна дiагностика знань, yMiHb i навичок
СтУДентiв iз дисциплiни здiйсr*оеться на ocHoBi результатiв проведення потоIIного й
пiдсумкового контроJIю знань (КР). Поточне оцiнювання (iндивiдуа_пьне, групове i фронтальне
опитувtlЕня, саlrлостiЙна робота, с€lп{оконтроль). Завданням поточного контроJIю е систематична
перевiрка розуплiння та засвоення прогрtlN,Iового MaTepia-rry, виконанЕя практиIIних,
лабораторних робiт, умiння сачrостiйно опрацьоврати тексти, скJIадання конспекту
рекомендова:rоi лiтератури, нzшисчtння i захист реферату, здатностi публi.пlо тIи письмово
представJuIти певний матерiал.
Завданн.шr пiдсумкового контролю (КР, залiк) с перевiрка глибини засвоення студентом
прогрtlNlового MaTepialry модуJIя.

Краmерit оцiнювання вidповidей на пракmuчнах заняmmях:

За
шкалою
EcST

PiBeHb
навчальних
досягцень
студентiв

Оцiнка Критерii оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

А
Високий
piBeHb э

Вiдrовiдь або завданшп вiлзначасться повнотою виконанIuI
без допомоги викJIадача.
Сryлент володiе уз€гttJIьненими знzlннrlми з преlщ{ета
аргу\{ентовiшо використовус iх у нестшrдартнLD( ситуацiл(;
BMie застосовувати вивчеrшй матерiал для внесення
власIIID( аргуIuентовtlнlп( суджень у цракгищй педагогi.шй
дiяlьностi.
Сryдетrгмае системнi, дiевi здiбностi у навча.rrьнiй
дiяльностi, кориgIусться широким qрсенirпом засобiв доказу
cBoei дпдсrа, вирiшуе сrсгrадri проблелшri завдашuI; схrдшпп1
до системно-наукового шrа-пiзу та прогноз}ъilншI явищ; умi€
ставити та розв'язувати проблеми.

в Високий
piBeHb 4,5

Вiдповiдь i завдаrrня - повнi з деякими огрiхами, виконанi
без допомоги викJIадача.
Студент вiльно володiе вивчеЕим матерiалом, зокреNIа,
застосовуе його на практицi; BMie шrа_iriзувати i
систематизрати наукову та метод.FIну iнформацiю.
Вrлсористовуе зiгi}Jъновiдой довод,I у впаснй аргументаrlii,
здатен до са-пцостiйного опрацюваIIЕя нilвччIJъною
MaTepialTy; викоЕуе дослiдilпъкi зttвдilннrl, але потрбуе

викJIадаччL

с
Щостатнiй

piBeHb 4

ВiдповИь i завдання вiдзначаються Ееповнотою викоЕапЕя
без допомоги викладача.
Сryдент може зiставити, узагЕUьнити, систематизувати
iнформацiю пiд керfuшцтвом викJIадача; знilннrl е достатньо
повними; вЬно зtlсюсовуе вивчеrпш1 MaTepiarr у стаIцаргIilD(
педагогi.пшос ситуацi,D(. Вiдповiд його повнц логi.шrа,
обцрунтоваrа, аJIе з деfiс.Iми нетоtIностями. Здатен на
реакцiю вiдlовiдi iтшrого студента, опраIцовt}ти MaTepia-Tl
саллостiйно, BMie пiдоryват.т реферат i захистити його
найважlптвiшi положеЕIuI.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

Вiдгrовiд i завдання вiдзначаються ноповнотою виконанIuI
за консультацiею викJIадача.
Студект володiе матерiапом Еа початковому рiзкi (зка,п+у
частину MaTepiaTry засвоюс на репродуктивIrом}i piBнi). З
допомогою викJIадача здатен вiдгворювати логiку HayKoBIаr(
положеrь; мае фрагмекгарнi цЕlвиIIки в роботi з пiдрушrлсом,



науковими джерелами; мае стiйкi нilвиtlки роботи з
конспектом, може сtlп,IостiйffIо оволодiти бfuьшою tIЕютиною

навччtJьного матерiа-пу. Може аrrалiзрати навчшlьний
MaTepia_rr, порiвнювати i робити висновки; вiдlовiдь його
прilвильна, аJIе недостатньо осмислена

Е
початковий

piBeHb з

Вi,щrовiдь i завданrrя вiдзначаються фрагментарнiстю
викон€шшI за коЕсуJьтацiею викJIадача або пiд його
керiвництвом.
Сryдеrrг володiе ЕавчаJIьЕим, MaTepia.TroM, виrIвJIrIе здатrriогь
елеменmрно викJвlgги дупш(у.
Сryдент володiе MaTepia-lloM HapbHi oI9eMID( фрагментiв; з

допомогою викладача виконуе елементарнi завдання;
коЕц)оJIюе свою Bi.щroBi-щ з декЬкох просло( речень;
здатIilцlусно вiдгворити oKpeMi частини теми; мае
фрагментарнi увпеrшя гrро робоry з на}ково-метод,Iчним
дкерелом, вцсупri сформованi уплiння та навиIIки

х Низький ,,

Вiдповiдъ i завдалrня вiлзначшоться фрагментарнiстю
викончlнIu{ пiд керЬництвом викJIадача.
Теорегишппi зйст курсу з{ювоено TI;юTKoBo, необхiдri
гlракгитti упtitпtя робсrм не сформованi, бЬшiсгь
перефачеrпоr навЕIitJIьною програп{ою нzlвIиlJIыIlD( з€шд€lнь не
виконано.

Оцiнка за ваконання iHduBidyaJlbшolo науково-dослidноzо завdання, завdань самосmiйноi
робоmав uсmавляеmься з урахуваннялa mакuх парамеmрiв:

Якiсними критерiшли оцiнюваrrня виконання iндивiдушrьних завдаrrь стчдентаrrли е:
7. По вноmа в uконання зав dання :
о ЕлементарЕа;
о фрчгментарна;
о ПовЕа;
о Неповна.
2. PiBeHb саллосmiйносmi сmуdенmа
о пiд керiвництвом викладача;
. консультацiя викладача;
. сапrостiйно.
3. Сформованiсmь навчалльно-iнформацiйнах улtiнь фоботи з пiдр1..rником, володiння рiзними
способами чит€lнIIя, скJIадання плzlну, рецензiЙ, консrrекту, вмiння користуватися бiблiотекою,
спостереження, ексrrеримент тощо)
4. Сформованiсmь навчаlльно-iнmапекmуаJльнtlх ylпiHb (визначення понять, аналiз, синтез,
порiвняння, класифiкацЬ, систематизацiя, узtгzIJIьнення, абстрагування, вмiння вiдrовiдати на
з€tпитzшня, викон)aвати творчi зilвдЕ}нIш тощо);
5. Ивень сформованосmi фаховIlх Jпеfпоdачнuх влtiнь (влчtiння засmосовуваmu на пракmuцi
набуmi знання):
. низькиЙ - володiння умiнням здiйснювати первинну обробку навчЕIльноi iнформацii без
подi}льшого'ii аrrшriзу;
. середнiй - умiння вибирати вiдомi способи дiй для виконzlння фаховlлс завдань;
О .щоСтатнiЙ -застосовуе набугi знаншI у стандартIIих прiжтичних сиryацiях;
о високий - володiння уплiнням творчо-пошуковоi дiяльностi.

За
шкаJIою
EcST

PiBeHb
навчаJIьних
досягнень
студентiв

Оцiнка Критерii оцiнювання навчальнпх досягнень сryдентiв

А Високий 5 .l Завдання вiдзначаеться повIIотою виконаЕшI без



piBeHb допомоги викJIадача.
. Визначае piBeнb поiнформовакоетi, потрiбний для
прийняття рiшень. Вибирае iнформацiйнi джерела,
адекватнi цiлi проекту.
. Користуеться широким apceнa.rroM засобiв доказу своеТ

д/мки, вирiшуе складнi проблемнi зЕlвдчtнЕя методиrшого
характеру; схильний до системно-наукового аналiзу та
прогнозування педiгогi.rrrих явищ; yMie ставити та
розв'язуъати проблеми
, Робить висновки i приймас рiшенrrя у ситуацiТ
невизначеностi. Володiе умiннялли творчо-пошуковоi
дiяльностi.

в Високий
piBeHb 415

. Завдання - повнi, з деякими огрiхами, виконанi без
допомоги викJIадача.. Плануе iнформацiйний пошfк; володiе способmли
систематизацii iнформацii;
. Використовуе зага-rrьновiдомi доводи у власнiй
аргуN,IентацiТ, здатен до саrrлостiйного опрацювання
нzlвчa}льного MaTepia-rry; виконуе дослiдницькi завдання, €uIе

потребуе консультацii викладача.
. Робить висновки i приймае рiшення у ситуацii
невизначеностi. Володiе умiнншли творчо-пошуковоi
дiяльностi.

с
Щостатнiй

piBeHb 4

. Завдшrня вiдзначаеться неповнотою виконаннrI без
допомоги викJIадача.
. Iнтерпретуе отриману iнформацiю у KoHTeKcTi cBoei
дiяльностi. Крити.шrо стчlвиться до отриманоi iнформацii;
нilводить аргуN[енти
. Сryдент може зiставити, узагальнити, систематизувати
iнформацiю пiд керiвництвом викJIадача; вiльно застосовуе
вивчений матерiал у стандартних педЕгогi.шrих ситуацiях.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

. Завдання вiдзначаеться ЕегIовнотою виконiшIшI за
консультацiею викладача.
. Застосовуе зlшропоновшrий вIIителем спосiб отримання
iнформацii з декiлькох джерел; мае фрагментарнi навиIIки в
роботi з пiдрl^пlиком, науковими джерелilIчIи; мас стiйкi
навички роботи з конспектом.. Усвiдомлпое, якою
iнформацiею з питання BiH володiс, а якою - Hi;
. Може аналiзувати нilвч€lльний матерiа_п, порiвнювати i
робити висновки, може самостiйно оволодiти бiльшою
частиною навч€lльного MaTepia-lty.
. Вибирае вiдомi способи дiй дJuI виконzlння фахових
методичнI.D( зчlвдtlнь.

Е
початковий

piBeHb 3

. Завдання вiдзначаеться фрагментарнiстю виконаннlI за
консультацiею викладача або пiд його керiвництвом.. Усвiдомлпос недостатнiй обсяг iнформацii. Застосовуе
запропонований викJIадачем спосiб отримtlннr{ iнформацii з
одного джерела; мае фрагментарнi уявлення про роботу з
}IayKoBItM д}кер9лом.
. .Щемонструе розумiння отриманоi iнформацii.,Щемонструе
роз}мlння
сформованi
. Володiс

висIIовкlв з певIIого
умiння та навички.

питЕtЕшI. Вцсугнi

здlиснювати оQробку



навчаJIьноi iнформацiТ без подальшого if аналiзу

Fх Низький
2

Завдаrrня вiдзначаеться фрагментарнiстю виконання пiд
керiвництвом викJIадача.
Необхiднi практи.лri умiнrrя роботи не сформованi,
бiльшiсть передбачених навчальЕою прогр€lNIою навчальних
завдань не виконi}но.
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