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Найменування показникiв

Галузь знань, напрям
пiдготовки, ocBiTнbo-

квалiфiкацiйний
piBeHb

Кiлькiсть кредитiв - 5,0

Галузь знань
03 Гуманiтарнi науки

Спецiальнiстъ
0з 5 Фiлологiя

Iндивiдуа,чьне науково-дослiдне
завдання: доповiдь, презентацiя. есе

Предметна спецiалiзацiя
0з5.04 германськi
мови та лiтератури (переклад

включно), перша -

англlиська
Загальна кiлькiсть годин -

150год. Освiтня програма
Переклад

Тижневих годин для денноТ
форми навчання:

аудиторних -
2 rод.;

- самостiйноТ роботи -
6,3 год.

Сryпiнь
магiстр

Лекщiйнi
12 год.

1. Опис навчальноi дисциплiни

Хараlстеристика
навчальнот дисци п.l i н rl

deHHa формо навчоння

Нормативна

PiKnidzomoBqu:
l-и

|-и

18 год.
сшwосmiйна оmо

120 год
Вид контролю:

екзамен

Примiтка
мова навчання - англiйська

Примiтка.
СпiввiдношеIIIIJI кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноi та iнlивiл-&тьнt.'Т

Роботи становить: дJuI денноТ форми навчання - 150 год.: 30 год. - аудиторнi заIuIття. 1]0 го.l. -
самостiйна робота (З0% - 70%\

Семесmр

Irракmuчнi



Галузь знань, напря}t
пiдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний
piBeHb

ХаракгерItстIIка
навчаJьноТ :lt сц tt п.-l i н н

заочна фор.ttа нобч он ня

Ki.-TbKicTb кредитiв - 5,0

Га,тузь знань
03 Г)zманiтарнi на} ки

Норltатi:в;з

pik пidzопловкtl:
l -ll

Се.u

|-и

Вид контролю:
екзамен

Спiввiдношення KirbKocTi годиЕ аудиторних занять до сЕllчIостiйноi та iндивiдуаrьпоi
роботи становить: дJuI заочноТ форми навчаннjI -2l0 rод.:22 год. - аудиторнi зzlнrlття, 188 год. -
са:чrостiйна робота (8% - 92%).

Спецiальнiсть
035 Фiлологiя

Iндивiдуацьне на}.ково-дослiдне
завдання: доповiдь, презентацiя. есе

Предметна спецiалiзацiя
035.04 Фiлологiя Германськi
мови та лiтератури (переклад

включно). перша -
англiйська

Загальна кiлькiсть годин -
150год. Освiтня процрама

Переклад

Лекщiйнi
6 год.

Пракmuчнi
6 год

Самосmiйна робоmа
138 год

Ступiнь:
магiстр

На t"t rt енуван ня показни KiB



2. Мета, завдання навчальноi Jпсцпп"riни та результати навчання
1Iеmа 

^r,рсу: 
вивчити основи iнтерпретацii хуло;кнього TeKcTy.

3авdання курсу.

. сформувати у студентiв навички перекладацького ана,тiзу художнього тексту;

. виробити вмiння iдентифiкрати актуальнi значення мовних одиниць;

. вдосконtlлювати вмiння застосовувати лексико-граматичнi трансформачiй \1oBHIt\

одиниць у художнього tIерекладу;

О роЗвивати професiЙну комrrетенцiю маЙбlтнiх перекладачiв та ixHix загшIьнIтх читацьк]п

уrиiнь;

. формувати впевненiсть щодо використання мови як засобу комунiкацii;

. формувати практи.шi навиIIки обробки тексту у процесi його аналiзу;

. формувати у студентiв 1мiння логiчно мислити та умiння вчитися здобувати iнформачiю.

порiвнювати, узагальнювати? оцiнювати;

. переконати студентiв у необхiдностi рiзнобiчного особистiсного вдосконалення та

розвитку.

Передумовп для вивчення дисциплiни: двостороннiй переклад, комунiкативнi стратегii

англiйськоТ мови, теорiя i практика iнтерпретацii тексту, теорiя i практика кроскультурноi

взасмодii..

На вивчення курсу вiдводиться 5 кредитiв.

Очiкуванi результати навчання. Згiдно з вимогами ОПП студент оволодiвас такими

компеmенmносmяNIuI

I. Загальнопредметнi: 1) соцiальна (продуктивно спiвпрацювати з рiзними партнерами в

групi та командi, виконувати рiзнi ролi й функцii в колективi, проявJшти iнiчiатив1.

пiдтримувати та керувати власними взаеминами з iншими); 2) загальнокультурна (ана-пiзчватI{ I"1

оцiнювати найважливiшi досягнення нацiона:tьноi, европейськоi та cBiToBoT науки й к1,_-lьцрIl.

орiснтlъатися в культурному та духовному контекстах сr{асного украiнського та свlтового

суспiльства); З) компетентностi з iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй фаuiонатьно

використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задачi пов язанIi\ з

опрацюванням iнформацiТ, if пошуком, систематизацiею, зберiганням, подання\1 тз

передаванням); 4) здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та жI{тт€вого

са\lовизначення (long life leaming competence);

II. Фаховi: 1) лiнгвiстична (знання системи мови, правил ii функцiонування в iHmortoBHil'i

коltl,нiкацiТ, що дозвоJu{ють оrrерувати мовними засобами дJuI цiлей спi-lкrвання,:

2) rtoBreHHeBa (володiння видами мовленневоi дiяльностi, якi задiянi у перекладi (говорiння.



,енна навчання
Кiлькiсть годин

у тому числ1
Назви змiстових модулiв i тем

чсьог
о л п лаб 1нд ср

1 2 a
J 4 5 6 ]

Кредит 1. Художнiй текст як об'скт дослiдження
|2Тема 1. Горизонтальна cTpylffypa тексту. |4 2

Тема 2. Виразнi можливостi тексry |4 2 |2

Кредит 2. Типи iнформацii художнього тексту, ix взаемодiя, матерiальнi сигнали
ii передачi.

Тема 3. Вертикальна структура тексту: змiна
типiв висловлювання. Образ автора, точка
зору, розповiдна перспектива.

|4 2

|4 2 |2

Кредит 3. Композицiя тексry

Тема 5. Змiстовна iнформацiя х\,дожнього
тексту, його композицiйно-сюrкетна бу.rова.

16 2 2 \2

Тема 6. Сприйняття текст\- i його
iнтерпретацiя

I4 2

Кредит 4. Прозовi творп як жанр художньоi лiтератури.

аудiювання, читання, письмо)); 3) соцiолiнгвiстична (знання та вмiння, необхi:нi .1-IJi

здiйснення соцiального аспекту використання iноземноТ мови); 4) перекладацька (знанrrя

загаJIьних принципiв перекладу, навички та умiння його здiйснення); 5) екстра.тiнгвiстI.lчна
(знання, що виходять за межi лiнгвiстичних та перекладознавчих (фоновi i предметнi)).

3. Програма навчальноТ дисциплiни
Кредит 1. Художнiй текст як об'скт дослйження.

Тема 1. ГорuзонmаJlьна сmрукmура mексmу.
Телла 2. Вuразнi ]уложлuвосmi сuнmаксuсу

Кредит 2. Типи iнформацii художнього тексту, ix взаемодiя, матерiальнi сигна_Ilr ix
передачi.

Тема 3. Верmuкслчьна сmрукmура mексmу: злliна muпiв вuсловлювання. Образ aBllropc:.

mочка зору, розповidна перспекmuва.
Тел,tа 4. Мовна харакmерuсmuка персонажу.
Кредит 3. Композицiя тексry
Тема 5. Злliсmовна iнфорлtацiя хуdожньоzо mексmу, йоzо композuцiйно-сюжеmна бу,dова
Тема б. Спрuйняmmя mексmу i йоzо iнmерпреmацiя.

Кредит 4. Прозовi твори як жанр художньоi лiтераryри.
Тема 7. Прозовi mворu як жанр хуdожньоi'лimераmурu.
Телла 8.Жанровi особлuвосmi прозовuх mворiв mа особлuвосmi ix вidmворення пid час

переlошdу.
Кредит 5. .Щраматичнi та поетичнi твори як жанри художньоi лiтераryри.
Телца 9. lраuаmuчнi mа поеmuчнi mворu як жанрu хуdожньоi'лimераmурu.
Телла ]0. Жанровi особлuвосmi dраtлаmuчнuх mа поеmuчнlм mчopiB mа особлuвосmi ix

вidmворення пid час переклаdу.
4. Струкryра навчальноi дисциплiни

|2

12



Тема
лiтера

7. Прозовi твори як жанр художньоi
тури.

15 2 2

Тема 8. Жанровi особливостi драматичних та
поетичних TBopiB та особливостi i.х
вiдтворення пiд час переклад.
мкр 2

14 2 |2

э. та поетичнi як дожньоi
Тема 9. Щраматичнi та поетичнi твори як

дожньоi
16 2 2 12

Тема 10. Жанровi особливостi драматичних
та поетичних TBopiB та особливостi lx
вiдтворення пiд час переклад},.

18 2 4

Усього годин: 150 12 18 120

\2

1]

Струкryра IIавчальноi дисциплiни
Заочна навчаЕня,Up

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
чсьог

о
утомушслi

л п лаб lнд ср
1 2 J 4 5 6 7

дожнiй текст як об'скт дослiдження
Тема 1. 15 2 13
Тема 2. Виразнi мож;rивостi тексry 15 15

Кредит Типи iнформацiТ ху,дожнього тексту, lx взасмодiя, матерiальнi сигнали
lx

Тема 3. Вертикальна струкгура тексту: змiна
типiв висловлювання. Образ автора, точка
зору, розповiдна перспектива.

15 15

Тема 4. Мовна характеристика персонажу,
мкр 1

15 2 13

Кредит 3. Композицiя тексry

Тема 5. Змiстовна iнформацiя художнього
тексту, його композицiйно-сюжетна будова.

l5 2 13

Тема 6. Сприйнятгя тексту i його 15 15

Кредит 4. Прозовi твори як жанр художньоi лiтераryри.

тема 7. Прозовi твори як жанр художньоi
лlтератури.

15 2 13

Тема 8. Жанровi особливостi драrrатltчнIlх та
поетичних TBopiB та ocoб.-lrrBocTi ii
вцтворення пц час перек.rа].
мкр 2

15 15

1.

,,



Terra 9. Щраматичнi та поетичнi TBoplt як
,дiанри художньоТ лiтератчри

15 2

Terra 10. Жанровi особливостi драматичних
та поетичних TBopiB та особливостi lx
вцтворення пiд час перекладу.

15 2

Усього годин: 150 6 6

5 аматичнl та поетичнl тв як
tJ

1]

138

5. Теми лекцiйних занять

Теми лекцiйних занять
заочная навчання

Nь
зlп

кiлькiсть
годин

Кредит 1

1 Горизонтальна струкryра тексту. Виразнi можливоетi тексту 2
Кредит 2

2 Вертикальна структура тексту: змiна типiв висловлюваIlня.
Образ автора, точка зору, розповiдна перспектива. Мовна
характеристцка персонажу

2

Кредит З
a
J Змiстовна iнформацiя художнього текстуо його композицiйно-

сюжетнqбудова. Сприйняття тексту i його iнтерпретацiя
2

Кредит 4
4 Прозовi твори як жанр художньоi лiтераryри. Жанровi

особливостi драматичних та поетичних TBopiB та особливостi
iх вiдтворення пiд час переклад.

2

Кредит 5

5 ,Щраматичнi та поетичнi твори як жанри художньоiлiтератури 2
16 Жанровi особливостi драматичних та поетичних TBopiB та

особливостi ik вiдтворення пiд час перекладу.
2

Всього |2

лъ
зlл

кiлькiсть
годин

Кредит 1

1 Горизонтальна структура тексту. Виразнi можливостi текстy 2
Кредит 2

2 Вертикальна структура тексту: змiна типiв висловлювання.
Образ автора, точка зору, розповiдна перспектива. Мовна
характеристика персонажу

1

Кредит 3
a
J Змiстовна iнформацiя хуложнього тексry, його композицiйно-

сющетна булова. Сприйняття тексту i його iнтерпретацiя
1

Кредит 4
4 Прозовi твори як жанр художньоi лiтераryри. Жанровi

особливостi драматичних та поетичних TBopiB та особливостi
ik вiдтворення пiд час переклад.

1

Кредит 5

навчання



Jраrrатrrчнi та поетичнi твори як,канри x\,.fo;лiнboi .riTepaTvpи
7taHpoBi особ.rивостi драrrатичних та поетичних TBopiB та
особ"-Iивостi ik вiдтворення пiд час перекJац,.

Всього 6

б. Теми практичних занять
а навчання

]ф
зlrl

Ki.-rbKicTb
го_]Ilн

1

2
,,

1

Кредит 3

7. Самостiйна обота

8. Iнливiлуальне Еауково-дослiдне завданЕя
Iндивiлуатьне на\ко во -:ос-тiдне завJання складасться з двох напрямiв :

I - пiдготовка та захист KoнTpo_lbнoi роботи (лля студентiв ЗФН);
II - пiдготовка .]оLlа.]ного переказ\,з теми, есе (для студентiв ДФН).

1 PiBHi мовних ого

2 ське мовлення.Hl Ав

t
J Перепоручене мовлення.. Персонажне мовлення 1

Кредит 4
4 Внутрiшнс мовлення. Стилiстичний аналiз художнього тексту. 1

Кредит 5
5 Лiнгвiстичний аналiз художнього тексту. PiBeHb цiлого тексту 1

Разом 6

л}
з/п Змiст дФн зФн

Кредит 1

1
Проект з теми <Критичне tIитання тексту) Проект з
теми:<<Символiзм назви творуl>

20 28

Кредит 2

2
Словник TepMiHiB кСтилiсти.шri засоби мовлення)) Перегляд фiльму
та iнтерпретацiя aBTopcbKoi iдеТ KoHTpoJbHa робота

2о z8

Кредит 3

J
Творче есе : iнтерпретацiя тексту 1 . IндивiдучlJIьне науково-дослiдне
зzlвдzlннrт 1. Контрольна робота

20

28

Кредит 4

4
Творче есе: iнторпретацiя тексту 2. Iндивiду€Lльне науково-дослiдне
завданrrя 2"

20 28

Кредит 5

5
Творче еое: iнтерпретацiя тексту 3. Творче есе: iнтерпретацiя тексту
З. Контро.тьнаробота 20 28

|20 138
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Разомz



Кр umер ii' о цiн кu ко н mр o--l ь н oi' р о боmu
Що контрольних робiт пред'явrяються наст\,пнi вимоги:
1. Самостiйнiсть розробки теми на ocHoBi погrибленого вивчення першоJжере.l i

.-riтератури до неТ.

2. Чiткiсть i послiдовнiсть виклад€ння матерiапу вiдповiдяо до самостiйно cb:ia_reнL]г[r
П-lану; у текстовiй частинi кожне питання плану (завдання) мас бути видiлено окремо.

3. Правильнiсть оформлення наведених у роботi цитат i виносок.
4. Наявнiсть узагЕrльнень i висновкiв, зроблених на ocHoBi вивчення лiтератури зага-Iо\{.
5. Наявнiсть i правильне оформлення списку лiтератlри (з точними бiблiографiчнrtrtti

даними), яку студент вивчив i використав при написаннi контрольноТ роботи.
У контрольнiй роботi мають б}ти вiдображенi головнi питання теми i показано вirлiння:

. вiдбирати найважливiший матерiал, що стосуеться теми;

. переконливо обгрунтовувати i аргументувати головнi положення роботи;
О викладати питання грамотно, стисло, ясно, послiдовно, робити правильнi логiчнi висновки та
узагальнення.

Кр аmерii о цiню вання dol<lladHozo переказу, есе :
1. Помилки у змiстi
- Пропуск важJIивого смислового лаЕки
- Пропуск декiлъкох смислових лa}нок
- <<Стиснення>) тексту
- Факти.цri перекруryвання
- Порушення логi.шrоТ послiдовностi (перестшrовки)
2. Граrчrати.ше i мовне оформлення
- УтрудненЕя з початком переказу
- Вiдсугнiсть tрtlп{атитIного завершення тексту
- Вiдсугнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозицi_шrи i частинаrчrи
- Граллати.шri помилки
- MoBHi помипки
3. Загальне врiDкення
- <<Безашrесовiсть>> перекЕ}зу
- Невиразнiсть переказу

Заzалtьнi Buшo?tt 0о ваконання iнdавiфальною завdання:
I. Повноmа вuконання завdання: Елементарна; ФрагмеIттарIrа; Неповка; Повка.
2. PiBeHb саlиосmiйносmi сmуdенmа: пiд керiвництвом викJIадача; консультацiя

викJIадача; саrrл о стiйно.
3. PiBeHb навчсulьно-пiзнавалtьноi diяъносmi: Репро,цуктивний; Алгоритмi.ший;

Продуктивний; Твор.шй.
9. Форми роботи та критерii оцiнювання

Рейтинговий контроль знzlнь студентiв здiйснrоеться за 100-баJIьною шкatлою:
IIIкала : нацiональна та ECTS

оцIнкА
€ктс

А

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮсумА
БАлIв

екзамен залlк
90-100 5 (вiдмiнно) 5/вiдм./зараховано

в 80-89
с 65-]9

4 (добре) 4lдобреl зараховано

D 55-64
Е 50_54 3 (заловiльно) 3/задов./ зараховано

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано



Форми поточного та п[цсумкового контро.-lю.Коrtп-тексна Jiагностика знань, 1,lvliHb i навlrчок
Сту-лентiв iз дисциплiни здiЙснюсться на ocHoBi резr,-тьтатiв проведення поточного il
пiдсрlкового контролю знань (КР). Поточне оцiнювання (iгдвiдуагьFе, гр}.tIове i фроятаrъне
ОПИТУВання, самостiйна робота, самоконтро;ть). Зав:ання]\{ поточного контролю с систе}lатIIчна
ПеРеВiРКа РОЗlмiння та засвосння програ\{ового MaTepia,Ty, виконання практIlчнI1\.
-liабОраторних робiт, рлiння самостiйно опрацьов}tsати тексти, складання конспекI\
рекоМендованоТ лiтератури, написання i захист реферату, здатностi публiчно чи пись\lово
представлJIти певний MaTepia,T.
Завданням пiдсумкового контролю (КР, за,riк) е перевiрка глибини засвоення cTr-дg1l1g1,
програмового MaTepiaJTy модуля.

Кр umер i|i о цiн ю в ан ня в id п о в id е й н а пр акmuчн llx з аняmmях :

Критерii оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються неповнотою виконанIuI
без допомоги викладача.
Сryлент може зiставити, узага!тьнити, систематиз)ъати
iнформшiю пiд керiвницгвом виюIадача; знання е достатньо
повними; вЬно застосовуе вl.вчений матерiал у ста}цартнIд(
педагогi.шrо< ситуацiях. Вiдповiдь його повна, логiчна.
обlрlтrтованц аltе з деякими неточностями. Здатен на

реакцiто вiдповiдi iншого студента опрацювати матерiаr
самостiйно, BMi€ пiдгоryъати реферат i захистити його
найважrпавiшi положення.
Вiдповiдь i завдання вiдзначаються неповнотою виконаннlI
за консультацiсю викJIадача.
Стlлент володiе матерiалом на початковоrп piBHi (зна.шr

засвоюе на з

За
шкалою
ECST

PiBeHb
навчальних
досягнень
студентiв

Оцiнка

А
Високий
piBeHb э

ВiшовЬ або завдшrgg зiлзначаеться повIIотою виконilння
без допомоги викJIадача.
Сryдент володiе узагzuьненими знчlншtми з пред\4ет4
аргументовчlно використовуе iх у нестандартIIих сrтryацiяс;
BMie застосовувати вивчеrпй MaTepia-rr дJIя внесенЕя
влtюнID( арryментоваIIих суджень у пракгитrй педаюгi.шrй
дiяlьносгi.
Сryдеlrгмае системнi, дiевi здiбностi у навча-пьнiй
дiятrьностi, користу€ться ширким qpceнimoм засобiв доказу
своеi дупшол, вирiшуе скпадri rrроблепштi зчlвдtшIul; схитшлшi
до системно-Еауковою аналiзу та прогнозув€lIшя вищ; уплiе
стЕlвити та розв'язувати проблеми.

в Високий
piBeHb 4о5

Вi.rщовЬ i завдштrrя - повнi з деякими огрiхаrr,rи, виконаri
без допомоfи викJIадача.
Сryдент вiльно володiе вивченим матерiалом, зокрема
застосовуе його на практицi; BMie шrалiзувати i
систематизрати наукову та методIтIу iнформащiю.
Вшсориuговуе зiгаJъновiдой довод{ у власнй аргуrrлентацii,
здатен до сашrостiйного опрацювtlннll нzlвчilJlьного
MaTepialry; виконуе дослiдппркi завдttнIul, але потребуе

виюIадача

с
,Щостатнiй

piBeHb 4

D
Середнiй

piBeHb 3,5



JO П О \ t О Г О Ю В I iLl а-] аЧа З.]аТ еН ВЦtГВОРЮВ аТИ ЛО Г1Iч1' На\КО В I t\
по--Iоя\енъ: \fа€ фраг\{ентарнi навиlIки в роботi з пiJp\.*{IT!io\f.
на}ковlд{и.]/t\ереJа}lи; мае стiйкi навички роботи з

конспекто\{. \{оrке caмocTifuIo оволодiти бi.тьшою часп ш ою
навча,тьного м aTepi a-rly. Мо же ан алiз}ъ ати н авчапьний
MaTepiaJI, порiвнювати i робити висновки; вiдповiдь його

але недостатньо осмислена
Вiдповiдь i завдання вiдзначаються фрагментарнiстю
виконанIuI за консультацiею викладача або пiд його
керiвництвом.
Сryлеtrг володiе навчаJьним, матфаrrом, виrIвIuI€ здаЕIigrь
елементарно викJIасти ry}шry.
Сryдент володiе мЕIтерiалом HapiBHi oKpeMLD( фрагмеrrгЬ; з

допомогою викладача викону€ елементарнi завдання;
контроJIюе свою BiдroBiд з декЬкох простLD( речень;
здатIilшl усно вiдтворити oKpeMi частини томи; мас
фрагментарнi увлеr*rя про робоry з на}ково-методiщilФ{

та навички

х

Оцiнка за вuконання iнluвidуальноzо науково-dослidноzо завdання, завdань саллосmiйноi
робоmuв uсmавля€mься з урац)ваннял, mаках паршпеmрiв:

виконання
1. По в ноmа в uконання завD ання :
о рлементарна;
о Фрагментарна;
о Повна;
о Неповна.
2. PiBeHb самосmiйносmi сmуlенmа
. пiд керiвництвом викладача;
. консультацiя викладача;
. самостiйно.
3. Сфорлtованiсmь навчально-iнфорлtацiйнuх улtiнь (роботи з пiдруrником, володiння рiзними
способами читання, складання плану, рецензiй, конспекту, вмiння користуватися бiблiотекою,
спостереження, ексшеримент тощо)
4. Сфорлtованiсmь навчально-iнmелекmуа,lьнuж yMiHb (визначення понять! аналiз, синтез,
порiвняння, класифiкацiя, систематизацiя, узагiLтьнення, абстрагування, вмiння вiдповiдати на
запитання, виконувати творчi завдання тоrцо);
5. PiBeHb сфорлtованосmi фжовu-v меmоduчнttх влtiнь (влtiння засmосовуваmu на пракmuцi
набуmi знання):
. низькиЙ - володiння умiнняrt здiйснювати первинну обробку навчаJтьноi iнфорr,rацii без
пода!тьшого Гi ана-пiзу;
. сеРеднiЙ - умiння вибирати Bi:orri способи дiй для виконання фахових зав.]ань:
О щостатнiЙ - застосовуе набl-тi знання у стандартних практичних сит\-ацiяrl:
. високий - володiння 1мiнняrt творчо-пошуковоТ дiяльностi.

Е
початковий

piBeHb 3

Низький
2

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються фрагментарнiстrо
викоIIЕшшI пiд керiвництвом викIIадача.
Теорегишпп1 зйст курсу зЕювоено IиlcTKoBo, необхiдтi
тlракгишлi умitшtя рбсrм не сформоваrri, бЬшiсгь
перефачеrпоr HaBTIzlJrьHoю прграмою тIEшTIEIJIы{ID( зчlвдань не
виконffIо.



За
шкаJою
EcST

PiBeHb
навчаJIьних
досягнень
стчдентiв

оцiнка Критерii оцiнювання навчальних досягнень сц,:ентiв

А
Високий
piBeHb э

.. Завдання вiдзначасться повнотою виконаЕня без

допомоги виIсiIадача.
. Визначас piBeHb поiнформованостi, потрiбний :.rя
прийняття рiшень. Вибирае iнформацiйнi лжере-rа.
адекватнi цiлi проекту.
. Користусться широким арсеналом засобiв доказr, cBoci
д}мки, вирiшуе складнi проблемнi завдання методичного
характеру; схильний до системно-наукового анапiзr- та
прогноз)ъання педагогiчних явиlц; 1Mic ставити та
розв'язувати проблеми
. Робить висновки i приймае рiшення у ситl аuii
невизначеностi. Володiе умiннями творчо-пошl,ковоi
дiяльностi.

в Високий
piBeHb 4,5

. Завдання - повнi, з деякими огрiхами, виконанi без
допомоги викJIадача.
. ГIлшrуе iнформацiiтниil, пошук; володiе способап{и
систематизацiТ iнформацii;
. Використовуе зага-rrьновiдомi доводи у власнiй
аргуIчrеIIтацii, здатен до саitrостiйного опрацювчlння
навчЕlльного матерiалу; виконуе дослiдницькi завданIuI, alJle

потребуе консультацii викладача.
- Робить висЕовки i приймае рiшення у ситуацii
невизначеностi. Володiе умiннячrи творчо-поrrrуковоi
дiяrrьностi.

с
Щостатнiй

piBeHb 4

. Завдання вiдзначаеться Ееповнотою виконанЕя без
допомоги викJIадача.
. [нтерпретуе отримаЕу iнформацiю у KoHTeKcTi своеi
дiяльностi. Крити.пrо стilвиться до отриманоi iнформацii;
IIаВОДИТЬ аРГУrч{еНТИ
. Студент може зiставити, узагальЕитII, систематизувати
iнформацiю пiд керiвництвом викJIадача; вiльно застосовуе
вивчений матерiал у стандартних пед€tгогiчних ситуацiях.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

. Завдання вiдзначасться неповнотою викоЕання за
консультацiсю викладача.
. Застосову€ запропонований вчителем спосiб отримання
iнформацii з декiлькох джерел; мае фрагментарнi навички в

роботi з пiдруrником, науковими джерелами; мае стiйкi
навички роботи з конспектом.. Усвiдомлюс. якою
iнформацiею з питання BiH володiе, а якою - Hi;
, Може ана,тiзувати навчальний матерiап, порiвнювати i

робити висновки, може самостiйно оволодiти бi-rьшою
частиною навчаJIьного MaTepia,Ty.
. Вибирае вiдомi способи дiй для виконання фаховllх
\{етоfичних завдань.

Е початковий J . Зав_]ання фрагментарнiстю вIIконання за



конс\,-lьтацiсю вrtк_-rаJача або пiд його керiвництвоlt.
. Усвi.rоrt--tюс не:остатнiй обсяг iнформачiТ. Застосовr-с
запропонованlтй виL-Iадачем спосiб отримання iнфорrrашiТ з

одного Jжepe"la; мас фрагментарнi уявлення про роботr з

на}ковиI,{ джерелом.
.,Щемонструс роз}мiння отриманоi iнформацii.,Щеrrонстр1 с

розlrчлiння висновкiв з певного питання. Bi_:cr THi
сформованi 1мiння та навички.
. Володiе 1мiнням здiйснювати первинну обробку
навчаJIьноi iнформацiТ без подальшого ii ана,тiзу.

Fх

Заздання вiдзначаеться фрагментарнiстю викона"tтrrя пiд
керiвництвом викJIадача.
Необхiднi практичнi умiння роботи не сформованi,
бiльшiсть передбачених навчa}льною процрап4ою навччtJIьЕш(
зfiвдань не виконано.

б якr денти за 5

10. Рекомендована лiтераryра
Базова:

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

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

З. Кlхаренко В.А. Теорiя iнтерпретацii тексту: Навчальний посiбник для студентiв старшIi\
KypciB фак-iв англ..мови. - Вiнниця: Нова книга, 2004. -272с.

+. Кlхаренко В.А. Практикр{ по интерпретации текста: Учеб. пособие дпя ин-тов и фак,
иностр.яз. - М.: Просвещение, |981. - |76с.

,i. Кочан I.M. Лiнгвiстичний ана-пiз тексту: Навчальний посiбник. - К.:Знання, 2008. - 42Зс.
Щопомiжна:

1. Афанасьева Н.А., Мустаева Л.И., Стефанович Г.А., Биренбаум Я.Г. Интерпретация текста:
Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр.яз. - М.: Высшzul школц 1991. - 16бс.

]. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного
текста: Монография. -М.: Изд-во МГУ. 1991, - 205с.j. Сфiмов Л.П. Стилiстика англiйськоi мови: навчально-методичний посiбник. - Вiнниця:
НоВА КНИГА, 2004. - 240с.

1. Наlъленко А.М. Фiлологiчний ана--tiз тексту (основи лiнгвопоетики): Навчаlьниri посiбник
.]JJI студентiв вищих навчаJIьних зак;rадiв. * Вiнниця: НОВД КНИГД. 200_5. - -l16 с.

piBeHb

Низький
2

Поточне оцiнбвання та самостiйна робота тестування
Сума

Кредит
1

Кредит
2

Кредит
J

Кредит
4

Кредит
5

б0 б0 60 б0
Пото
чне

20 20 20 20

С. р. 40 20 40 20 20
К.р 20 20

200 500

б0
20

20



_i, Пав--lюк Л.С. Знак, символ, мiф у MacoBipi KortvHiKaцii. - Лъвiв: ПАIС, 2006. - 120с.
б. Сосновская В.Б. Аналитическое чтение: Учеб. пособие JлJI ин-тов и фак. иностр.яз. - \1.

Высшая школц 1974. - 184 с.
7. Galperin I. An Essay on Stylistic Analysis. - М, 19б8. - 279р.
8. N4uller G.H., WilliamsJ.A. Introduction to LiteraluTe. - McGraw-Hill, 1995. - 1150р.
9. \\Ъаt is the English We Read: УниверсальнаJI хрестоN{атия текстов на английском язьlке. - \1.

ТК Велби, Изд-во Проспект,2003. -]92 с.

11. Iнформацiйнi ресурси
1 . http://nbuv.gov.ual
2. http://wrb,w .прlu.оrg/
З. http ://www.lsl.iviv.ual
4. http : //www,ukrbook.net/
5 ://www.odnb.
6. http ://korolenko.kharkov.com/
7. http ://www.library.vn.ual
8. http ://ounb.lutsk.ual
9. htф ://www.I ibr. dp.ual

1 0. http ://www.lib.zt.ual
11. http://www.re .mk.ual
1 2. http ://www. liЬrаr.у.рl. ual
13. http:i/libr.rv.ua/
1 4. http l//tцwrм.оuпЬ. sumy.ua/
1 5. http :/lwww.library.kharkov.ual
1 6. http ://wrryrry-.1ib.khersoц.ual

1 7. htф :l/www.ounb.km.ua/
1 8. http ://www. library.ck.ual
19. http://1ibkor.com .ua/
20. http :/lwww. gntb.n-t.org/


