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Найменування показникiв
Га,тузь знань. напрям

пiдготовки. ocBiTHbo-
квалiфiкачiйний piBeHb

Кiлькiсть кредитiв - 5

Гаryзь знань
03 Гушrанiтарнi наlки

Спецiалiзацiя
035.04 Герматrськi

мови та
лiтератури
(гlереклад
вкlпочно)

Iндивiдуальне науково-дослiдне
завдання: доповiдь, презеlrтацiя. ессе

Спецiальнiсть
035 Фiлологiя

(переклад)

Загальна кiлькiсть годин - 150

Тижневих годин 3

саlrлостiйноi роботи студента -
9

Ступiнь: магiстр
Лекцi:i

6 год.

Пракmuчнi

16 год.

Саллосmiйна робоmа

128 год.

Форлtа конmролю

запlк

1. Опнс навчаjlьноi дисциплiЕи

Характеристика навчаlьно :

дисциплiнлi

leHHa форма

нормативна

pik пidzоmовкu:
2--и

Семесmр

5-и

мова навчання - англiйська

Примiтка.
Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторнLtх занrIть до самостiйноi та iндивiдуальноi роботи

Становить: для денноТ форми навчання - 150 год,: 22 год. - аудиторнi заняття, l28 год. - самостiйна
робота (30% - 70%).



Гаlr зь знань. напряll
пi:готовкii. ocBiTHbo-
KBa-ri фiкаrriiiнrlil рiвенъ

нзilrtенr вання показнIrкiв

заочно ф.т"*о

Гаiгрь зЕаЕь

Ki_-rbKicTb Kpe.T,rTiB - 5
03

Спефалiзацiя
035.04 Гермапськi

мовЕ та
лiтератдlи
(переклад
вкJIючно)

:!lrr.. ]--;:1 -

PiK пiDzоmовкu:
2-й

Сеuесmр

J-и

Лекцii

Спiввiдношенrrя кiлькостi годин аудrтгорних зilЕять до самостiйноТ та iндвiдуальноТ робопr
становить: дJIя заочноi форми навчання - 2\0 rод;22 год. - аулrгорнi зrlнrlтгя, 188 год. - caпrocTifirra

робота (8%-92%).

Iндивiдуальне науково-дослiдне
завданнjI: доповiдь, презентацiя. ессе

Загаrrьна кiлькiсть годин - 150

Спецiаьнiсть
035 Фiлологiя

(переклад)

6 год.

Пракmuчнi

6 год.

Са-цосmiйна робоmа

Ступiнь: магiстр

138 год.

Форлtа конmролю

заJIlк



2. МеТа, Завдання навчальноi дисцип.riнп та pe]\.lbтaпI Еавчання

_\[etttcl 
^]pc.l: 

засво€ннrl основних посry;rатiв лiнгвокогнiтивноi Teopii' Тз taBrr.l;_]iTil .'\ з.,t-_;:',l
:,1^.,р}{.,гання\r пi: час переtсlа_]ацького ана-liзr рiзнж типiв тексп. Зt]кре\tа тек.-IiB \\_].aлi-lbi,
.l lTepaTr рн.

Завоання д-}рс_1,.,познайоrtити сц,дентiв з основними посц,лата\lи с}часноТ когнiтrrвноi .-liHгBicTttKli:
ПrrЗН3I"lо\ltlти cTrJeHTiB з процесом впровадження засад когнiтивноТлiнгвiстики в с\часн\ переL-Iа_]ацьк\
теорiю: сфорrr1 вати 1, сц,.rентiв систему знань про когнiтивнi засади переь-IаJацького процес};
В}{ЗНаЧИТи ниЗк}' когнiтивно з}мовлених перекJIадацьких труднощiв на piBHi вiдтворенtUI тексry та
вi:iбрати перекJIадацькi методи та способи, якi слугу,rоть подоланню цих труднощiв; поглибити навички
ПеРеЮ-IаДаtЪКОгО аналiзу тексry з огляду на реалiзацiю когнiтивних вимiрiв тексту.

ПередУмови для вивченЕя дисциплiни: двостороннiй переклад, комунiкативнi стратегiТ
англiЙськоТ мови, теорiя i практика iнтерпретацii тексту, теорiя i практика кроскультурноТ
взаемодii..

На вивчення курсу вiдводиться 5 кредитiв.
Очiкryванi результати навчання. Згiдно з вимогами ОПП студент оволодiвае такими

компеmенmносmя"uu,.
I.Загальнопредметнi: 1) соцiальна (продуктивно спiвпрацювати з рiзними партнерами в

ГрУПi та командi, виконувати рiзнi ролi й функцii в колективi, проявJIяти iнiцiативу,
пiдтримувати та керувати власними взаемин€lми з iншими); 2) загальнокультурна (ана,тiзувати й
ОЦiнювати найважливiшi досягнення нацiонаьноТ, европейськоТ та cBiToBoT Еа}.ки й кульryри,
ОРiснтУватися в культурному та духовному контекстах с}п{асного украiЪського та свiтового
сУспiльства); З) KoMtIeTeHTHocTi з iнформацiйних i комlъiкацiйних технологiй (рацiонатlьно
Використовувати комп'ютер i комп'ютернi засоби при розв'язраннi задач, пов'язаних з
ОПРаЦЮВаНняМ iнформацiТ, ii пош},ком, систематизацiсю, зберiганням, rrоданням та
ПеРеДаВанням); 4) здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та життсвого
самовизначення (long life learning competence);

II. Фаховi: 1) лiнгвiстична (знання системи мови, правил iT функцiонування в
iншОмовнiй комунiкацii, rцо дозвоJuIють оперувати мовними засобами для цiлей спiлкування):
2) мовленнсва (володiння видами мовлеЕневоi дiяльностi, якi задiянi у перекладi (говорiння.
аУДiювання, читання, письмо)); 3) соцiолiнгвiстична (знання та вмiння, необхiднi дJя
ЗДiЙснення соцiального асrrекту використання iноземноi мови); 4) перекладацька (знання
ЗагаЛЬних принципiв перекладу, навички та умiння Його здiЙснення); 5) екстралiнгвiстична
(знання, що виходять за межi лiнгвiстичних та перекладознавчих (фоновi i предметнi)).

3. Програма навчальноiдисциплiни
Кредит 1. Лiнгвоlсультурнi, когнiтивнi та комунiкативнi вимiри сучасних мовознавчпх
дослижень
Тема 1. Перекrrад як iнтерлiнгвiсти.пrий трансфер
Тема 2. ABTopcbKi концепцii перекладу в pzlшIкax лiнгвокогнiтологii
Кредит 2. Моделювання процееу перекпаду
Тема 1. Моделi усного перекJIаду
Тема 2.Моделi писемного перекJIаду
Кредит 3. Лiнгвокогнiтивна модель trерекJIаду
Тема 1. Лiнгвокогнiтивнi чинники, що визначшоть вибiр стратегii перекJIаду
Тема.2. Використання лiнгвокогнiтивного пiдходу у перекладознalвtlих студiях
Кредшг 4. Соцiолiнгвiстична модель перекпаду
Тема 1. Соцiокультурне модеJIювчtнIuI як метод вивчення етнокультур i мента-rrьноТ pea-ltbHocTi
JIюlини
Тема 2. ВикористiшIЕя Teopii куJIьтурних вимiрiв у переклацi
Кредrт 5. Прагматичнi проблеми перекJIаду
Тема 1. Переклад як вiдображення певного соцiокультурного соцiуму
Тема 2. СтратегiТ перекладацькоi дiяlьностi у прilматизацii перекл4щr



Назви змiстових модулiв i тем
усьог

о л п лаб 1нд

1 2 J 4 5 6

2 2Тема 1. Переклад як I4

2Тема 2. ABTopcbKi концепцii перекJIаду в
лlнгвокогнlтолог11

|4

Тема 1. Моделi т4 2
Тема 2.Моделi писемного перекладу т4 2 12

3. Лiнгвокогнiтивна модель
Тема 1.

визначають
Лiятвокогнiтивнi чйЕЕики, що tб 2 2 |2

Тема.2. Використання лiнгвокогнiтивного
пiдходу у rrерекJIадознавчих студiях

|4 2 |2

4. Соцiолiнгвiстична модель
\2Тема

метод
1. СоцiокультурЕе модеJIювання як
вивчення етнокультур i ментальноi

людини

16 2 2

Тема 2. Використання TeopiТ культурних 14 |4

5 агматичнl
14Тема 1. Переклад як вiдображенЕя певного

ль соц1
|4

Тема 2. СтратегiТ перекладацькоi дiяльностi у 18 2 16

Усього годин: 150 6 1б 128

4. Сrру*rура Еавча--lьноi дисциплiни
навчання

Кiлькiсть годин
числ1

7

Кредит 1. Лiнгвокульryрнi, когнiтивнi та комунiкативнi вимiри сучасннх
мовознавчих

12

|2

|2

Структура цавчальноi дисциплiни
Заочна

кiлькiсть
tIисл1

Назви змiстових модулiв i тем

о л п лаб 1нд

1 2 J 4 5 6 7

Кредит 1. Лiнгвокульryрнi, когнiтивнi та комунiкативнi вимiри сучасних
мовознавчих
Тема 1. Переклад як 15 2 1з

2. ABTopcbKi концепцii перекJаду в
лiнгвокогнiтологiт

Тема 15 2 13

Тема 1. Моделi 15 15
Тема 2.Моделi писемного перек_-tа_]\, 15 2 13

3. Лiнгвокогнiтивна \{о_]е.-lь

лiнгвокогнiтивнi
визначають
Тема 1 чI{ннIiки. що

тег11

15 2 2 11

навчання



2 13

4. Соцiолiнгвiстична модеJь eKJ
13

1з

Тема 2. Стратегii перекладацькоi дiяльностi у 13
ацl1

5. Теми лекцiйних занять
навчанЕя/заочна ЕавчанЕя

1

б. Теми практичних занять
навчання

Тема.2. Використання лiнгвокогнiтltвного
пiдходу у перекJIадознавчих ст1 :iях

1

Тема
метод

1. Соцiокультурне моделювання як 15
вивчення етнокультур i ментацьноi

людини

2

Тема 2. Використання Teopii культурЕих 15

15

2

15 2

Усього годин: 150 б б 138

}{ъ

зlп
кiлькiсть

год{н
Кредит 1

Переклад трансферяк 2
ABTopcbKi перецладу в рамках лiнгвокогнi,тологl1

Кредит 2
2 Моделi усного перекладу 2

IИ9д9цi писемного перекладу
Кредит 3

_) Лiнгвокогнiтивнi чинники, що визначають вибiр стратегiТ
перекJIаду

2

Використання лiнгвокогнiтивного пiд<оду у порекJIадознilвIIих
сryдiях

Кредит 4-5
4 СоцiокультурЕе модолювання як метод вивчеIшIя етrrокультур i

MeHTztJIbHoT реальностi людини
2

Використання Teopii культlрних вимiрiв у перекладi
ПереклQд як вiдображеЕня певного соцiокультурного соцiрлу

Стратегii перекладацькоi дiяльностi у прагматизацii перекладу
Всього 6

Ns
зlп

кiлькiсть
годин

Кредит 1

1 Переклад як !нтерлiнгвiстичний трансфер 2
2 Переклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер 2

Кредит 2
J ABTopcbKi в ра\lках лiнгвокогнiтологiiконцепц11 2
4 ABTopcbKi концепцii перек--tад}, в ра\lках лiнгвокогнiтологiТ 2

Кредит 3

5 когнiтивна модеjIь як засiб зiстав_-tення 2
6 когнiтивна моде-lь як засiб зiстав_-tення оригlналу та перекJIаду 2

Кре:ит 4-5

вимiрiв у
Кредит 5. Прагматичнi проблеми перекладу
Тема 1. Переклад як вiдображення певного
соцiокультурного соцiуму

15

оригiнату та переlсцадy



7 Лiнгвокогнiтивна модель переLlаJ}, 2

8 Лiнгвокогнiтивна модель перек-lа.]!, 2

9 Концептуа,тьне моделювання як }leтoJ вивчення етнокультур i
ментi}льной реальностi людини. Концепт\,аlьне моделювання як
метод вивчення етнокультур i мента,тьной peanbHocTi людини
Разом 16

Теми практичних занять
заочна навчання

7.Самеетiйка робота

}lъ

зlл
кiлькiсть

годин
Кредит 1

1 Переклад як iптерлiнгвiстичний трансфер Переклад
iнтерлiнгвiстичний тратсфер

як 2

Кредит 2-3
2 ABTopcbKi концепцii перекJIаду в рамках лiнгвокогнiтологii

ABTopcbKi концепцii тIерекJIаду в рамках лiнгвокогнiтологii
Когнiтlвна модель як засiб зiставлеr*rя oplгiHalry та перекJIаry
Когнiтивна модель як засiб зiставлення оригiнаlry та перекJIаду

2

Кредит 4-5
a
J 2Лiнгвокогнiтивна модель перекJIаду Лiнгвокогнiтивна модель

перекJIаду Концептуа;rьне модеJIюванЕя як метод вивчеЕня
етнокуJIьт}р i ментальной peabHocTi JIюд{ни. Концептуальне
модеJIювання як метод вивченIuI етнокультур i ментальной
peaJlbнocTi людини

Разом 6

Коелит 1 дФн зФн
1 Проект кПереклад як iнтерлiнгвiстичний трансфер у рiзних aBTopiB 11 16

2 Iндивiдуа_lrьне дослiдження <<Герменевтичнi дослiдження та
проблеми оуrасноi перекJIадацькоi Teopii>

11 16

Кредит 2

J Презентацiя кВикористilнЕя когнiтивного пiд<оду у
перекJIадознавЕIих студiях>

11 |4

4 Проект <<Когнiтивна переробка iнформацii> 11 t4
Кредит 3

5 Проект кКогнiтивна система: структура та ментаJIьний статус> 22 24
Кредит 4

6 Веб-квест: КонцептуzLтьна модель <<Психiчний стан етноментчlльного
cBiTy людини та його вiдтворення засобами iншоi мови)

1з 12

1 Веб-квест: Когнiтивна готовнiсть перекладача 13 16

Кредит 5

8 когнiтивнi чинники. що визначають вибiр стратегii перекладу 20 22

Всього 128 1з8



8. Iнли вiлуа-пь н е на},ко во-: oc.ri:пe ]aB.IaH ня
I H:ltB iJva-rbнe науково-дослiдне завдання с L]а]а€тьс я з _]в о\ напряrt iв :

I - пi:готовка та захист контрольноi роботи (.r.-rя сц,:ентiв ЗФН):
II - пi:готовка докладного переказу з теми, есе (:.rя сц:ентiв ДФН).

Крumерii о цiнкu кон mpolbчot робоmu
!о контрольнlтх робiт пред'являються наст\,пнi виrtоги:
1. Самостiйнiсть розробки теми на ocHoBi пог.rиб.lеного вивчення першоджерел i лiтераryри до

неТ.

2. Чiткiсть i послiдовнiсть викладення матерiап1, вiлповiдно до самостiйно скJIаденого плану, у
текстовiй частинi кожне питанIш плану (завданrrя) мас бути видiлено окремо.

З. Правильнiсть оформленrul наведеllих 1, роботi цитат i виносок.
4. Наявнiсть узагальнень i висновкiв, зроб"пених на ocнoBi вивчення лiтераryри загаJlом.
5. Наявнiсть i правильне оформлення списк\,лiтераryри (з точними бiблiографiчними даними),

яку студент вивчив i використав при написаннi контрольноТ роботи.
У контрольнiй роботi мають буги вiдображенi головнi питання теми i показано вмiння:

о вiдбирати найваж.гrивiший матерiал, що стосуеться теми;
. переконпиво обгрунтовувати i арryменryвати головнi положенrrя роботи;
о викJIадати питання грамотно, стисло, ясно, послiдовно, робити правильнi логiчнi висновки Та

узагаJIьнення.

Кр аmерii о цiнювання dolclladHozo переказу, есе :

l. Помилки у змiстi
- Прогryск вIDкJIивого смислового ланки
- fIропуск декiлькох смислових ланок
- <<Стиснення) тексту
- Фактичнi перекр}лIування
- Порушення логiчноТ послiдовностi (перестановки)
2. Граматичне i мовне оформлення
- Утруднення з початком переказу
- Вiдсугнiсть граматиtIного завершення тексту
- Вiдсугнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозrпдi-шrли i частинами
- Граматичнi помилки
- MoBHi помиJIки
3. Загальне вршкеншI
- <<Безадресовiсть>> переказу
- Невиразнiсть переказу

Заzаllьнi вIаilоzu dо вuконанllя iHduBidyшlbшozo завЬанttя:
1. Повноmа вuконсlння завdання: Елеметrтарна; Фрагмеrrгарна; Неповна; Повна.
2. PiBeHb самосmiйносmi сmуDенmа: пiдкерiвниrцгвом викJIадача; консультацЙ викладача;самостifurо.
3. PiBeHb навчсаьно-пiзнавалльноi diяльносmi., Репро.щrктивний; Алгориlгмiчний; ПродуктивниЙ; Твортшi

9. Форми роботи та крптерii оцiпювапrrя
Рейтинговий коrrгроль знань сryдентiв здiйснюеться за 100-бальною шкалою:
Шкала оцiпюванпя: нацiональна та ECTS

оLцнкА
ектс

СУМА БАJПВ ОЦП{КА ЗА НАIЦОНАЛЬНОЮ lIIКАЛОЮ

екзамен з€UIlк

А 90_100 5 (вiдмiнно) 5/вiдм./зараховано

в 80-89
4 (добре) 4lдобре/ зарахованос

D 55-64
З (задовiльно)

3/задов./ зарilховано
Е 50-54

Fх 35-49 2 (незаловiльно) Не зараховано

Форми поточпого та пi:сl,rtкового контролю.Комгl,rексна дiагностика знань, yMiHb i навичок
сryдентiв iз .]исциrrriни з:iйсню€ться н& ocHoBi резулътатiв провед€н}бI поточного й пiдсумкового
контро.lю знанъ (КР). Поточне оцiнювання (iнrивiдуiL[ьне, групове i фроrга,,lьне опиryвання. самостiйна

робота. са\tокоtггро_lь ). Зав-]анrrяrr пL]точного контролю е систематична перевiрка розумiння та
засво€ння програ\{ового rtaTepial\. B}lKoHaHFuI практичних, лабораторних робiт. 1,мiння самостiйно
опрацьов\ ватн TeKcT}l. cLla_]aHHlI конспект\ реко]\,tендованоТ лiтераryри, написання i захист рефераry,

65-79



здатностi публiчно tlи IrиcbмoBo представ,Iяти певr*й мrгерiа.ll.
Завдш*lям пiдсумкового контроJIю (КР, залiк) е перевiрка глпrбш*r засвоенЕя студентом програмовою
матерiалу мо.цуJlя.

Кр umерii о цiню в ан ня в id п о в id е й н а п р акm u ч н lL\ з а н я mпrях :

За
шка-.Iою
ECST

Критерii оцiнювання навчаJIьних досягнень сryдентiв

Вiдповiдь або завданrrя вiдзначасться повнотою виконаr*rя без

допомоги викJIадача.
Сryлеrrг володiе узzгzlJlьненими знаннr{ми з предмsт4
арryмеЕювано використовуе iх у нестандартнIо( сиlryацi-пt; BMic
застосовувати вивченlй матерiал для BHeceHHrI власнlD(
apryъ,reHToBaHID( судкень у пракгишrй педагогi.шй дiяlьностi.
Сryдеrrгмае системнi, дiевi здiбностi у навчальнiй дiяльностi,
користуеться широким арсен€rлом засобiв докilзу свосi ддr,tси,
вирiпryе сrочаднi проблемнi завдан}ш; схи.шrпй до системно-
наукового анаJIiзу та прогнозуванIilI явипI;5,мiе ставrги та

Вiдповiдь i завдаrшя вiдзначаrоться неповнотою виконzlння за
консультацiею вrдспадача.
Сryлеrrг володiе матерiалом на початковому piвHi (зна.пry
частину MaTepialry засвоюе на репрод/ктивному piBHi). З
допомогою викпадаtа здатен вiдгворювати логirу Ha)iKoBID(

положень; мас фрагменгарнi навиrIки в робOгi з пiдру.пшшсом,
нq/ковими дкерелами; мае cTifui навишси роботи з конспектом,
може caN,IocTifuo оволодiти бЬшою tвстиною нzlвчzulьного
MaTepialry. Може аналiз5rвати навчальшй матерiал, порiвr*овати
i робrги висновки; вiдповiдь його правильна, аlrе недостатньо
осмислена

PiBeHb
навчальних
досягнень
стyдентiв

Оцiнка

А
Високий
piBeHb 5

в Високий
piBeHb 4,5

Вiдповiдь i завдаrrrrя - повнi з деякими огрiхами, вrдtонанi без

допомоги викJIадача.
Сryдент вiльно володiе вивченим матерiалом, зоцрема,
застосовуе його на практицi; BMie ана.lliзувати i сисгематизувати
наукову та метод4Iп{у iнформацiю. Вшсорисговуе зiгаJlьновiдомi
доводl у вllаснй аргуN{еIrтацiТ, здатен до самостiйного
опраIцовання н€lвчаJьною MaTepiarry; вшсонуе досrriдпшщкi
ýлвдаIfiIъ ше псrгребуе консуlьтацiТ викпадачzl

с
,Щостатпiй

piBeHb 4

D
Серелнiй

piBeHb 3,5

Е
початковпй

piBeHb 3

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються фрагментарнiстю виконання
за консультацiею викладача або пiд його керiвництвом.
Сry,леrп володiе навчzl]ъним, матерiалом, виявJuIе здатrriсгь
елементарно викJIасIи ryNffry.
Сц,rент володiс матерiалом на piBHi окремих фрагмеrггiв; з

допо\lогою викJIадача виконуе елементарнi завдан н я :

коrrгро.]юе свою вiдповiд з декЬкох простих речень; здатний
rсно вiJтворити oкpeмi частини теми; ма€ фрагмеlггарнi
\ явlенlш про робоry з на}ково-метомtilй\l д;кере,lо]!r. вi,rс1,-гнi

та навички
х Низький ,, Вi:повiдь i завдання вiдзначаються фрагмеrrгарнiстю виконанtul

Вiдповiдь i завданrrя вiдзначаються неповнотою вrдсонаrпrя без
допомоги викJIадача.
Сryлеrrг може зiставити, )Rrlгrlьнити, систематизувати
iнформацiю пiд керiвrптrцгвом викJIадача; знання е достатньо
повнимщ Bi.rbHo застосовуе вIдчешй матерiал у gгандаршilФ(

педагогi.пло< ситуацiях. Вiдповiдь його повна, логiчна,
обЦр5,тrювана" але з деякими неточностями. Здатен на реалоriю
вiдповiдi irшrого студеЕгq опраtцовати матерiал caMocTiйro, BMic
пiдот\,ъати реферат i захистtлти його наfoа:ктrшiшi положеr*rя.



пi: KepiBHrrцTBo\r внrс-lа.]ача.
Теорепlчнtй зrriст црс1 засво€но частково, небхiдli пракпг+ti

1лrirшя рйоти не сфрrrованi, бЬшiсть пердбачеrпж н€lвIl;L-тьною

пргр\lою навча]ьн}D( завдrlнь не викон€tно.

Оцiнка за вuконання iHDuBidy(ulbшoao HayKoBo-Doc-tidHozo завdання, завdань сшuосmiйно| робопtttв
u с m а в.7 я € m ь ся з у р ац) в ан HrL|| m ак uх п ар аu еmр i в :

Якiснrпли критерiями оцir*оваr*rя виконання irrдвiдуальrпж завдаrrь студеrrгами е:

7.По вноmл в uко нання з мd анtlя :
о lлементарна'
о фрагментарна;
. Повна;
. неповна.
2. PiBeHb са,посmiйносmi спуdенmа
. пiд керiвнlлцвом викJIадача;
. консультацiя викJIадача;
. сапtостiйно.
3. Сфорлtованiсmь навчшIьно-iнформацiйнttх yMiHb (роботи з пiдр5rчником, володiння рiзtмми
способами читаншI, скпадання ппаJц/, рецензЙ, конспекту, вмiнrш корисч/ватися бiблiотекою,
спостереження, експеримент тощо)
4. Сформованiсmь навчаJaьно-iнmелекпllаJaьнuх yMiHb (визначення понять, аналiз, синтез, порiвrrянrrя,
класифiкацiя, систематизацiя, узiгiлльнення, абстраryвання, вмiння вiдповiдати на запитання,
виконувати творчi завданIrя тощо);
5. PiBeHb сформованосmi фаховuх меmоduчнuх BMiHb (вл,tiння з(rcmuсовуваmu на праюпutli набуmi
знання):
. низький - володiння умiнням здiйсr*овати первинну обробку навчальноТ iнформацiТ без
подirльшого if ана-шiзу;
. середнiй * умiння вибирати вiдомi способи дiй для виконitння фахових завдirнь;
о достатнiй - застосовуе набугi знанIuI у стандартrптх практичних сrryацiях;
о високий - володiнтrя умiшrям творчо-поrrц/ковоi дiяльностi.

За
шкалою
EcST

PiBeHb
навчаJIьнпх

досягнень
стyдентiв

оцiнка KpиTepii оцiнювання навчаJIьцих досягнень сryдентiв

А
Високпй
piBeHb 5

.l Завдання вiдзначае"ься повнотою виконання без допомоrи
викJIадача.
. Визначае piBeHb поiнформованостi, потрiбний для прийнягтя
рiшеrrь. Вибирас iнформацiйнi ддерела, адекватнi цiлi проекry.
. Корисryеться широким арсеналом засобiв докчву своеТ.щrмки,
вирiшryе складнi проблемнi завдання методичного характеру;
схильний до системно-наукового аналiзу та прогнозування
педагогiчних явищ; 5rMie ставrги та розв'язувати проблеми
. Робить висновки i приймае рiшенrrя у сrтryацiТ невизначеноgгi.
Володiс умiннями творчо-пошryковоТ дiяльностi.

в Високий
piBeHb 4,5

, Завдання - повнi, з деякими огрiхами, виконанi без допоrtоги
викладача.
, Планус iнформацiйний поштук; володiе способами систематизацiТ
iнформацii;
. Використовус загальновiдомi доводи у власнiй арryментачiТ.
здатен .lo с art ocTi й ного опрацювання навчzU] ьного матерiал1,:
викон\,€ дос:riдницькi завдання. але потребуе консультацiТ
виI(Jlадача.
. Робить висновки i приймае рiшення у сиryачii невизначеностi.
Во--rодiс умiннями творчо-пошуковоi дiяльностi.

с
Jостатнiй

piBeHb 4

. Зав]ання вiдзначасться неповнотою виконання без .]опомоги
виLlа_]ача.
. Irrгерпреryс отриману iнформацiю у KoHTeKcTi свосТ дiяльностi.
Критrtчно ставиться до отриманоi iнформачii: наводить аргументи



. Сц:ент \ro/fte зiставlтги, узага!тьнити, систе\lат}lз\ ват;1

iнфорлrачiю пi: керiвничтвом викJIадача; вiльно застосLrв\.
вивчений rtaTepial \ cTaHJapTHlTx педагогi чних сиryацi ях.

. Завдання вiдзначаеться неповнотою виконаннJI за конс\,-lьтацl€t!]
викJIадача.
. Застосовус запропонований вчителем спосiб отри\lання
iнформацiТ з декiлькох джерел; мас фрагментарнi навички в роботi
з пiдруrником. на)/ковими джерелами; ма€ стiйкi навички роботlt з

конспектом., Усвiдомлюе, якою iнформацiею з питання BiH

володiе, аякою-нi;
. Може аналiзувати навчальний MaTepia,,l, порiвнювати i робити
висновки, може самостiйно оволодiти бiльшою частиною
навчzl,тьного матерiагry.
. Вибирас вiдомi способи дiй для виконаннrI фахових методични\
завдань.

1,1,. Розподiл якl за5 едитiв
Поточне оцiЕювання та самостiйна робота

Сума

Кредит
1

Кредит
2

Кредит
J

Кредит
4

Кредит 5 500

100 100 100 100 100
Пото
чIIе

з0 з0 30 30 30

С.р 70 50 70 50 50
К.р. 20 20 20

10. Рекомендована лiтераryра

Базова

1. Н. А. Фесенко Концептуапьные основы перевода: Учеб. Пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб.
Ун-та, 2001. - l24c.
2. Бархударов Л.С. Язьrк и перево.]. - \,{.: Высш. шк., |975. -2З7 с.

З. Брандес М.П., Провоторов В.И. Пре:переводческий анализ текста. - KvpcK: Росси, 1999. -
222 с.

D
Середнiй

piBeHb 3,5

Е
початковий

piBeHb 3

. Завдання вiдзначаеться фрагмеrrгарнiстю виконанЕя за
консультацiею вrдсrrадача або пiд його керiвницгвом.
. Усвiдомлюс недостатнiй обсяг iнформацii. Застосовус
запропонований викладачем спосiб отримання iнформацiI з одного
джерела; мае фрагмеrrтарнi уявлення про робоry з на},ковим

джерелом.. ,Щемонструе розумiння отриманоТ iнформацii. ,Щемонструе
розlмiння висновкiв з певного IIитання. Вiдсупri сформованi

умiння та навиtIки.
. Володiс умiнrrям здiйсrповати первинну обробку навчальноi
iнформацiТ без пода-rьшого'ii аналiзу.

Fх 2

Завдання вiдзначаеться фрагментарнi стю виконання пiд
керiвничтвом викладача.
Необхiднi практичнi умiння роботи не сформованi, бiльшiсть
передбачених навчzL,,Iьною програмою навчrl,тьних завдань не
виконано.

Низький



-1. Синсгуб С.В. Навчальний посiбник з основ переLlа.]ацького аналiзу тексту (лля cTl:eHTiB
-1-5 KypciB факультету перекладачiв та -riнгвiстикl-r). - К.: Вид-во МНТУ,2005. - 159 с.
5. Nord Сhr. Textanalyse und Ubersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didakTische
,\лrчепduпg einer tibersetzungsrelevanten Textanal},se.- Heidelberg: Julius Groos Vеrlаg. 1988. -

380 S.

6.Я.И.Рецкер. Теория перевода и переводческая практика. М.: Международные отношенIiя.
1974.-216 с.

7. Koller W. Einftihrung in die Ubersetzungswissenschaft. - Heidelberg: Quelle und Меуеr. ]001.

- з41 S.
8. Nord Сhr. Einfiihrung in das funktionale Ubersetzen. - Tiibingen: Frапсе Verlag, 199З. - 315 S.

fiопомiжна

1,1. Iнформацiйнi ресурси
1. htф:l/nbuv.gov.ual

2. http ://wrryw.nplu, оrg/

3. http ://www. lsl.lviv.ua/

4. htф ://www. ukrbook.net/

5. http :/lwww. odnb.odessa. lal
б. lrttp ://korolenko.kharkov. соm/

7. http ://wrцw. library.vn.ual

8. http ://ounb.lutsk.ual

9. http :l/wwrv.libr- d]э,ча./

1 0, http ://иruw.lib,zt.ua/

1. Языкознаниg. Большой энциклопедический словарь. М.: Болъшая Российская
энциклопедия, 1998. - 685 с.

2. Havris W, Proroczenko О.: Deutsch-Ukrainisches PhTaseologisches WбrtеrЬuсh. - К.: OcBiTa.
1985. - 45З с.
3. Мюллер В. Великий нiмецько-украТнський словник. - 3-те вид. випр. та доп.. - К.:
Чумацький шлях, 2005. - 192 с.


