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вст}п
Пзс:lrllз зIIвчен}UI HL-]p\{зTIlBHoi невчаlьноi _тiiсшtiп.liнii Ct i]i"..___*__-=_. _.l -_-. , :

_:--'.1::;jU_i-i1 :lЦ-rб_-lеlt;т ПеРеLlеJ},, сLlа_]ен& Сt-r_lr_-t_]хt-)ю \.К, Bi_]loBi:;,_. _.1 ,_-,aa.=:,--

..:.:,:-aillntlt :rрr-.lгреrttt пi:готовкrt rtагiстрiв спешiа-rьнt-lстi 1_t_i j ф11.1.:tlliя. С_е -:*_.l: 
__

: j : Фi. .....rгЬ r Герrtзн.,ькi lt,rBlt та .-liтерап plt { пегеLlа -т BLTobfJ\] t ,.

Пре:rtето}l вIIвчен}UI навчаlьноi :ltсцtlгt_-liнlt с: соцiо.riнгвi,.^пtчн_ _з _;;r,_э_,-.-:_-j_,.

г ро ti_-l ert tt п ере L-la_T\

}Ii;ж:псцпп.-Iiнарнi зв'язкIl :

JaHlTir к}рс вхо.]ить.]о цик-т\ фlч:апrентаlьн}lх _]IiсцIiп.liн з iнозеltноi фi_rо.rогil...,]_l::,:,
пов'язаниЙ з к}-рса\{и основ \Iовознавства. основ Teopii rtoBHoi KortrнiKaцiT. ic_c:_. .

jrексикоJогii iноземноi мови, TeopiT перекладу. практики \{oB-leHIuI i перек-lш1.
1.Мета курсу: сформувати у студентiв систему с}.часних знань про переLlэ: я:;

сукупнiсть загаJIьноrrриЙнятих правил, традицiЙ i 1мовностеЙ, яких Jотри\{\ються \гя-;:.
вiдомства закордонних справ, дипломатичнi rrредставництва. офirriiiнi 1]i111i11 з

мiжнародному спiлкуваннi.
1.1.Завданнями курсу е формування компетенцiй, якими повIIнен BL]_l\_r_]iT]i

магiстрант:
Очiкуванi результати навчання. Згiдно з вимогами ОПП ст},дент oBo.-lo.1iBac

такими компе mе нmн о сmяJч|u:

I. Загальнопредметнi: 1) соцiа-тrьна (продуктивно спiвпрtllцокrти з рiзFпirи
партнерапiIи в групi та командi, виконрати рiзнi ролi Й функцii в колективi, провrrяги
iнiцiативу, пiдтримувати та керувати власними взаеминами з iнтггитлrи);

2) зага_тlьнокуJIьт}рна (аналiзувати й оцiнювати найважливiшi досягнення нацiоншьноi,
европеЙськоi та cBiToBoi науки й культури, орiснтуватися в культурIIому та духовному
контекстах с}цасного украiнського та свiтового суспiльства); 3) компетентностi з

iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй фачiонаrrьно використовувати комп'ютер i
комп'ютернi засоби при розв'язуваннi задач, пов'язаних з опрацювaнЕям iнформацiТ, ii
пошцrком, систематизацiею, зберiгаrrн.шчr, подаЕням та передаваннячr); 4) здатнiсть
навчатися уIIродовж життя к база професiЙного та життевого сtlN,lовизначення (long life
lеаrпiпg competence);

Ш. Фаховi: 1) лiнгвiсти.пrа (знання системи мови, IIрЕlвил ii функцiоIтувtlIIЕя в
iншомовнiй комунiкацii, що дозвоJuIють оперувати мовними засоба}{и для цiлей
спiлкування); 2)мовленIIева (володiнIIя видtlми мовленIIевоi дiяльностi, якi задiлri у
перекладi (говорiння, аудiювання, IIитаЕЕя, письмо)); 3) соцiолiнгвiсти.*rа (знш*rя та
вмiння, необхiднi длrя здiйснення соцiitlrьного аспекту використаIIня iноземноТ мови);
4) перекладацька (зншrня зtlгальних принципiв перекJIаду, наRиIIки та умiння його
здiйснення); 5) екстралiнгвiстична (знаrrня, що виходять за межi лiнгвiсштщrшс та
перекJIадознавIIих (фоновi i предлетнi)).

У результатi вивченЕя курсу студенти повиннi знати: ocHoBHi харa}ктористики
когнiтивних параrrлетрiв та iх стаryс серед iнших iнтерпретацiйних засобiв; особливостi
використання когнiтивного пiдходу до вивченнlI мовних одIншФ та Його застосувi}ння



пi-] час переLlа-]},: а]горит\,f зJiЙснення перек_lа.]ацького ана-Iiзr текст\ з \ра\\в::_-,я}.1
ко гн i тttвно-.]иск\,рсивного аспект\:.

Kpirr того ст\,Jенти повиннi BrriTH: з.liйснюватIl Ko\{п.-reкcнIil"i анаtiз lе.{.-l-, :

tlг.lя_]\ на коrtr,нiкативниЙ та когнiтивниЙ аспекти фlъклiонrвання }foBнti\ t]лlнjiць.
застосов\-ватлt з:iйснений перекладацький ана-liз J-rя вi.lтворення рiзнtтх тliпiв пiск}г\с} в
\}{ ова\ rti я,кr,_rьтr,рноi коr,tlтtiкацii.

На влtвчення навчаrlьноi дисцип.-liни вiдводиться 180 го:ин ,'' 5.0 Kpe.llrTiB ECTS.
2. Iнфорrrацiйний обсяг навча.-IьноТ Jисцип.riнlr

KperttT 1. Jiнгвоц,;rьтr,рнi, когнiтивнi та KorryHiKaTиBHi Brrrripи с\,часнIlх
}lово]навчих JослiJжень
Terra 1. Перек-тад як iнтер;riнгвiстичний трансфер
Terra 2. двторськi концепцiт перек-цаду в рамках лiнгвокогнiтологiт
Крелит 2. Моделювання процесу перекладу
Тема 1. Моделi усного перекладу
Тема 2.Моделi писемного пер€клз,{1,
Кредит 3. Лiнгвокогнiтивна мOдс;зь i-iереlчлад_y

Тема 1. Лiнгвокогнiтивнi чинники. що визначають вибiр стратегii перекпаду
Тема.2. Використання лiнгвокогнiтивного пiдходу у перекладознавчих студiях
Кредит 4. Соцiолiнгвiстична модель перекладу
Тема 1. Соцiокультурне моделювання як метод вивчення етнокультур i MeHTa_llbHoT

peit'TbнocTi людини
Тема 2. Використання теорii культурних вимiрiв у перекладi
Кредит 5. Прагматичнi проблеми перекладу. Концептуальне моделювання як
метод вивчення мовних та перекладацьких процесiв
Тема 1. Переклад як вiдображення певного соцiокультурного соцi}му
Тема 2. Стратегii перекладацькоТ дiяльностi }, прагматизацii перекладу
Тема 3. Концептуальне моделювання як метод вивчення культурних систем
Тема 4. Концептуальна модепь кПсихiчний стан етноментаlIьного cBiTy людини
та його вiдтворення у перекладi>>
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