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вступ
Програма вивчення нормативноi навча-rьноi :исцип.riни <Теорiя iнтерпретаuii

тексту)) складена вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми пiдготовки rtагiстрiв зi
спецiа-тьностi 035 Фiлологiя, спецiацiзацiТ 035.04 Фiло-lrогiя (Германськi \IoBI{ та
лiтератури (переклад включно)), ocBiTHboT програ\{и Перек:lал.

Об'ектом вивчення курсу с цiлiсний текст х,чдожнього мовJIення - художнiй TBip.
Предметом вивчення навчацьноi дисциплiни с булова художнього текст,ч

оригiналу та перекладу, iх MoBHi особ:тттвостi та виражацьнi засоби на Bcix мовних рiвнях.
Мiждисциплiнарнi зв'язки: Курс висвiтлюе взаемозв'язок мiж данною

дисциплiною й такими лiнгвiстичними науками, як стилiстика, лексикологiя, зарубiжна
лiтература, психологiя, фонетика, граматика, теорiя перекпаду. Програма навчальноi
дисциплiни складаеться з 4 змiстових модуля:

1. Художнiй текст як об'ект дослiдження.
2. Типи iнформацii художнього тексту, ix взасмодiя, MaTepia,TbHi сигна,ти ii

передачi.
3. Прозовi твори як жанр художньоi лiтератури.
4. ,.Щраматичнi та поетичнi твори як жанри художньоi лiтератури.
1. Мета та завдання навчальноiдисциплiни.
1.1. Метою викладання навчальноi дисциплiни <Теорiя iнтерпретацii тексту> е

навчання майбутнiх фахiвцiв аналiзу художнього тексту, виробленню 1MiHb здобувати Bci
види текстовоТ iнформацii та правильно оцiнювати TBip, дивлlIчись на нього як на цiлiсну
еднiсть форми i змiсту.

1.2. Основними завдання\,{и виваIення дисциплiни <Теорiя iнтерпретацii тексту> е

П виробити вмiння iдентифiкувати актушrьнi зЕачеЕЕя мовЕих одиниць
художнього тексту (проза, драма, поезiя),

П вдоскон[Lтювати вмiння застосовувати лексико-граматичнi трансформачiй
мовних одиниць у художнього перекладу;

П розвивати професiйну компетенцiю майбутнiх перекладачiв та TxHix зага.тьних
читацьких 1MiHb;

П формувати впевненiсть щодо використання мови як засобу комунiкацiТ;
П формувати практичнi навички обробки тексту у процесi його ана-пiзу;
П сформувати у студентiв навички перекладацького аналiзу художнього текст\,

(проза, драма, поезiя);
П формувати у студентiв умiння логiчно мислити та }мiння вчитися здобl,вати

iнформацiю, порiвнювати, узагальнювати, оцiнювати ;

П озброiти студентiв системою теоретичних знань i практичних умiнъ в рiзяих
видах художнього перекладу (ilроза. драма, поезiя).

1.З. Згiдно з вимогами ,;сз_тr.r.,-:lрофесiйноi програми студент оволодiвас такими
коNtпетентностями:

I. Загальнопредметнi:
Соцiальна компетентнiсть. Продуктивно спiвпрацювати з рiзними партнерами

в грr пi та командi, виконувати рiзнi ролi й фlнкцii в колективi, проявляти iнiцiативу,
пi_lтриrtr,вати та керувати власними вза€минами з iншими.

- ЗагальноItтльтурна компетентнiсть. Ана,чiзувати й оцiнювати найважливiшi
_]осягнення нацiона-rьноi. свропейськоТ та cBiToBoT науки й культури, орiснтуватися в
ц,,.-lьт} рно\{} та .]\xoBHo\t}I контекстах сучасного украiнського та свiтового с,чспirьства.

Коrrпетентностi з iнформацiйних i комунiкацiйних техно;rогiй. Рацiона-rьно
зliKtrpIicToB\-BaTII ко\{п ютер i кошrп'ютернi засоби при розв'яз.чваннi за.lач. пов язанI{\ з

,.а:]ацfurваннjL\{ iнфорrrашii. i] пошyком. систеNlатизацiсю. зберiганняlr. по.]ання\1 та
_efe aBaHHf,\I.

3:aTHicTb навчатIIся }-продовж життя як база професil'rного та ,l.IlTT€Bofo
са}tовIlзначення 1long life leaming competence). Усвiдопллю€ свою



дiяльнiсть i прагне ii вдоскона_rIити.
II. Фаховi:

Лiнгвiстична компетеЕтнiсть. Знання систе\{и мови. прави.l iT фl нкпiон\вання
в iншомовнiй комунiкацii, lцо дозво-llяють опер}.вати мовни\{и засобаrrи .]_lя цi.lеl"л
спiлкlъання.

L- Мовленн€ва компетентнiсть. Во,rодiння видами MoBjIeHHcBoT дiя_rьностi. якi
задiянi у перекладi (говорiння, аудiювання. читання. письмо).

П Соцiолiнгвiстична компетентнiсть. Знання та вмiння, необхiднi для здiйснення
соцiального аспекту використання iноземноi мови (лiнгвiстичнi маркери мовлення).

П Перекладацька компетентнiсть. Знання загальних принципiв перекладу,
навички та 1мiння його здiйснення,

П Екстралiнгвiстична KoMпeTeHTHicTb. Знання, що виходять за межi
лiнгвiстичних та перекладознаtsчих (фоновi i предметкi зланля).

Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi знати: базовi
поняття курсу: текст, принципи булови.тексту, тема та iдея твору, типи конфлiктiв i
характеристик персонажiв, змiна типiв висJIовлювання (авторське мовлення, мовлення
персонажiв, внутрiшнс мовлення), композицiйно-сюжетна булова художнього твору;

вмiти:
П аналiзувати фонетичнi, графiчнi, граматичнi, лексичнi та стилiстичнi одиницi в

TeKcTi та визначати iх роль в HboNly;
П визначати тему й iдею художнього твору, типи конфлiктiв в ньому;
П характеризувати персонажiв твору з урахуванням ycix засобiв, якi використанi

автором;
П визначати типи висловлювання та композицiйно-сюжетну будову художнього

твору;
П користуватися мовни\{и засобами у рiзних типах художнього перекладу в умовах

англо-украТнськоi KoMyHi качii:
П застосовувати рiзноманiтнi перекладацькi трансформацii, пояснювати джерела та

причини ix походження;
П здiйснювати переклад прозових TBopiB;
П ана,тiзувати якiсть та спосiб досягнення перекладацькоi eKBiBaTreHTHocTi.
На вивчення навчальноi дисциплiни вiдводиться 150 годин / 5,0 кредитiв ECTS.

2. Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни.
Кредит 1. Хуложнiй текст як об'скт дослiдження.

Тема ]. Горuзонmальна сmрукmура mексmу.
Тема 2. Вuразнi ]rложлuвосmi сuнmаксuсу

Кредпт 2. Типи iнформацii хуложнього тексту, ik взасмодiя, матерiальпi сигнали
ik передачi.

Тема 3. BepmuKaltbшa сmрукmура mексmу: змiна muпiв вuсловлювання. Образ
авmора, mочка зору, розповidна перспекmuва.

Te*ta 4. Мовна харакmерuсmuка персонюtсу.

Кредит 3. Композицiя тексry
Те.uа 5. З.viсmовна iнфсlрмацiя хуdожньоzо mексmу, йоzо ко.+tпозuцi[tно-сюжепlна

бiова,
Te.lta б. Спрчйняmmя mексmу i йоzо iнmерпреmацiя,

Kpe:ltT -l. Прозовi TBopIr як жанр художньоТ лiтераryри.
Te.lta -. Прозовi mBoptl як жанр хуdожньоI'лimераmурu.



Тема 8.Жанровi особлuвосmi прозовtБ tпворiв tпа особлuвосmi tx вidmворення пiD
час переклаdу.

Кредит 5. Щраматичнi та поетичнi TBoplr як ifiанри худоrкньоi лiтератr-рlr.
Te.lla 9, !рамаmuчнi mа поеmuчнi плворll як жанрLl xy,doжHbot'"limepattl7ptt.
Тема ]0. Яtанровi особ.цuвосmi dра,uаrllччнllх mа поеmuчнuх mворiв mа особ.luвосrlli

i'x вidmворення пid час переклаdу.

З. Рекомендована лiтер+ryр+.
Базова:

1. Некряч Т.С.,Чала Ю.П. Через терни до зiрок: труднощi перекладу художнiх
TBopiB (Навча,тьний посiбник). - Вiнниця: Нова книга, 2008. - 200с.

2. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика: Учебник. - СПб.:
ООО кИнЪязиздат)), 200б. - 544с.

3. Ку<аренко В.А. Iнтерпретацiя тексту: Навча-rrьний посiбник для с тудентiв
старших KypciB фак-iв англ.,мови. - Вiнниця: Нова книга, 2004. -272с.

4. Кlхаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: Учеб. пособие для интов и
фак. иностр.яз. - М.: ПросвеIцение. 1987. - i 76с,

5. Кочан I.M. Лiнгвiстичний анапiз тексту: Навчаrrьний посiбник. - К.:Знання, 2008.

- 42Зс.

.I[опомiiкна:
1. Афанасьева Н.А., N4ycTaeBa Л.И.. Стефанович Г.А., Биренбаум Я.Г,

Интерпретация текста: Учеб. пособие длlI ин-тов и фак. иностр.яз. - М.: Высшая школа,
1991. - 166с.

2. Гюббенет И.В. Основы фило.,rогической интерIIретации литературно
художественного текста: Монография. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 205с.

3. €фiмов Л.П. Стилiстика англiйськоi мови: навчаJIьно-методичний посiбник. *
Вiнниця: НОВА КНИГА, 2004. -240с.

4. Наlменко А.М. Фiлологiчний анацiз тексту (основи лiнгвопоетики): Навча,тьний
посiбник длr{ студентiв вищих навчальних закладiв. * Вiнниця:НОВА КНИГА, 2005. - 4\6
с.

5. Павлюк Л.С. Знак, символ, мiф у масовiй комунiкацii. - Львiв: ПАIС" 2006. -
120с.

6. Сосновская В.Б. Ана,титическое чтение: Учеб. пособие для ин-тов и фuп
иностр.яз. - М.: Высшая школа. t974. - 184 с.

7. Galperin I. Ап Essay оп St,vlistic Analysis. - М. 1968. -279р.
8. Muller G.Н., Williams J.A. Introciliction to Literature. - McGraw-Hill, 1995. -1 150р.
9. What is the English We Read: Универсальная хрестоматия текстов на анг.,iиI"{ско\{

языке. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 200З. - 792 с.

4. Форми пiдсумкового контролю успiшноетi навчання: екзамен

5. Засоби дiагностики успiшностi навчання
,Щiагностика знчшь студентiв здiйснюеться за допомогою: усних i письмових оIIитувЕlнь на
прчжтиrших зzlшIттfi(; виконаннlI практиtIЕих зilвдzlнь; виконаннr{ моryльноi контроrьноi
роботи; спiвбесiди на екза]ч{енi, тестування.


