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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 5,0 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

Нормативна 
Спеціальність 

035 Філологія 
 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання: доповідь, презентація. есе 

Предметна спеціалізація 
035.04 Філологія Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150год. 

 

І -й Освітня програма 

Переклад 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

2 год.; 

самостійної роботи  – 

6,3 год. 

Ступінь: 

магістр 

Лекційні  

12 год. 

Практичні 

18 год. 

Самостійна робота 

120 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка 
Мова навчання – англійська 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 120 год. – 

самостійна робота (30% ~ 70%). 

 

 

 

 



Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 5,0 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
 

Нормативна 
Спеціальність 

035 Філологія 
 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання: доповідь, презентація. есе 

Предметна спеціалізація 
035.04 Філологія Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150год. 

 

І -й Освітня програма 

Переклад 

 

 
Ступінь: 

магістр 

Лекційні  

6 год. 

Практичні 

6 год. 

Самостійна робота 

138 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Об’єктом вивчення курсу «Теорія і практика інтерпретації тексту» є цілісний текст 

художнього мовлення – художній твір. 

2.1. Мета курсу полягає в тому, щоб на основі теоретичних знань із граматики, 

лексикології, фонетики, стилістики навчити майбутніх фахівців аналізувати художній текст, 

здобувати всі види інформації, що є в ньому, виробити уміння правильно оцінювати твір, 

дивлячись на нього як на цілісну єдність форми і змісту. 

2.2. Основні завдання курсу: 

 озброїти студентів системою теоретичних знань і практичних умінь в різних 

видах художнього перекладу (проза, драма, поезія); 

 сформувати у студентів навички перекладацького аналізу художнього тексту; 

 виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць; 



 вдосконалювати вміння застосовувати лексико-граматичні трансформацій мовних 

одиниць у художнього перекладу; 

 розвивати професійну компетенцію майбутніх перекладачів та їхніх загальних 

читацьких умінь;  

 формувати впевненість щодо використання мови як засобу комунікації;  

 формувати практичні навички обробки тексту у процесі його аналізу;  

 формувати у студентів уміння логічно мислити та уміння вчитися здобувати 

інформацію, порівнювати, узагальнювати, оцінювати;  

 переконати студентів у необхідності різнобічного особистісного вдосконалення та 

розвитку.   

2.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в 

групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контекстах сучасного українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. Раціонально 

використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого 

самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою діяльність і прагне її 

вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її функціонування в 

іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для здійснення 

соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  



 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів перекладу, навички та 

уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: базові поняття курсу: текст, принципи будови тексту, тема та ідея твору, типи 

конфліктів і характеристик персонажів, зміна типів висловлювання (авторське 

мовлення, мовлення персонажів, внутрішнє мовлення), композиційно-сюжетна 

будова художнього твору; 

вміти: 

  аналізувати фонетичні, графічні, граматичні, лексичні та стилістичні одиниці в тексті та 

визначати їх роль в ньому; 

 визначати тему й ідею художнього твору, типи конфліктів в ньому; 

 характеризувати персонажів твору з урахуванням усіх засобів, які використані автором; 

 визначати типи висловлювання та композиційно-сюжетну будову художнього твору; 

 користуватися мовними засобами у різних типах художнього перекладу в умовах англо-

української комунікації; 

 застосовувати різноманітні перекладацькі трансформації, пояснювати джерела та 

причини їх походження; 

 здійснювати переклад прозових творів; 

 аналізувати якість та спосіб досягнення перекладацької еквівалентності.      

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Художній текст як об’єкт дослідження.  

Тема 1. Горизонтальна структура тексту.  

Тема 2. Виразні можливості синтаксису  

 

Кредит 2. Типи інформації художнього тексту, їх взаємодія, матеріальні 

сигнали їх передачі.  

Тема 3. Вертикальна структура тексту: зміна типів висловлювання. Образ 

автора, точка зору, розповідна перспектива. 

Тема 4. Мовна характеристика персонажу. 

 

Кредит 3. Композиція тексту 



Тема 5. Змістовна інформація художнього тексту, його композиційно-

сюжетна будова.  

Тема 6. Сприйняття тексту і його інтерпретація. 

 

Кредит 4. Прозові твори як жанр художньої літератури. 

Тема 7. Прозові твори як жанр художньої літератури. 

Тема 8.Жанрові особливості прозових творів та особливості їх відтворення 

під час перекладу. 

 

Кредит 5. Драматичні та поетичні твори як жанри художньої 

літератури. 

Тема 9. Драматичні та поетичні твори як жанри художньої літератури. 

Тема 10. Жанрові особливості драматичних та поетичних творів та 

особливості їх відтворення під час перекладу. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Художній текст як об’єкт дослідження 

Тема 1. Горизонтальна структура тексту. 14 2    12 
Тема 2. Виразні можливості тексту 

 
14  2   12 

Кредит 2. Типи інформації художнього тексту, їх взаємодія, матеріальні сигнали 

їх передачі.  

Тема 3. Вертикальна структура тексту: зміна 

типів висловлювання. Образ автора, точка 

зору, розповідна перспектива. 

 

14 2    12 

Тема 4. Мовна характеристика персонажу. 

МКР 1 
14  2 

 

 

  12 

Кредит 3. Композиція тексту 

 

Тема 5. Змістовна інформація художнього 

тексту, його композиційно-сюжетна будова. 
16 2 2 

 

 

  12 

Тема 6. Сприйняття тексту і його 

інтерпретація 
14  2   12 

Кредит 4. Прозові твори як жанр художньої літератури. 

 
Тема 7. Прозові твори як жанр художньої 

літератури. 
15 2 2 

 

 

  12 

Тема 8. Жанрові особливості драматичних та 

поетичних творів та особливості їх 

відтворення під час переклад. 

МКР 2 

14  2   12 

Кредит 5. Драматичні та поетичні твори як жанри художньої літератури. 

Тема 9. Драматичні та поетичні твори як 

жанри художньої літератури 
16 2 2   12 

Тема 10. Жанрові особливості драматичних 

та поетичних творів та особливості їх 

відтворення під час перекладу. 

 

18 2 4   12 

Усього годин: 150 12 18   120 

 



5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

 Кількість 

годин 

Кредит 1 

1 Горизонтальна структура тексту. Виразні можливості тексту 2 

Кредит 2 

2 Вертикальна структура тексту: зміна типів висловлювання. 

Образ автора, точка зору, розповідна перспектива. Мовна 

характеристика персонажу 

2 

Кредит 3 

3 Змістовна інформація художнього тексту, його композиційно-

сюжетна будова. Сприйняття тексту і його інтерпретація 

2 

Кредит 4 

4 Прозові твори як жанр художньої літератури. Жанрові 

особливості драматичних та поетичних творів та особливості 

їх відтворення під час переклад. 

2 

Кредит 5 

5 Драматичні та поетичні твори як жанри художньої літератури 2 

16 Жанрові особливості драматичних та поетичних творів та 

особливості їх відтворення під час перекладу. 

 

2 

Всього            12 

 
6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

 Кількість 

годин 

Кредит 1 

1 Рівні актуалізації мовних одиниць художнього твору..  2 

Кредит 2 

2 Композиційно-мовні форми. Авторське мовлення. 2 

Кредит 3 

3 Перепоручене мовлення..  2 

4 Персонажне мовлення 2 

Кредит 4 

5 Внутрішнє мовлення. 2 

6 Стилістичний аналіз художнього тексту.  2 

Кредит 5 

7 Лінгвістичний аналіз  художнього тексту. 2 

8 Рівень цілого тексту 4 

 Разом 18 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

Кредит 1 

1. Проект з теми «Критичне читання тексту» 

        

20 

 



2 Проект з теми:«Символізм назви твору»  

Кредит 2 

3 Словник термінів «Стилістичні засоби мовлення» 

20 4 Перегляд фільму та інтерпретація авторської ідеї 

 Контрольна робота 

Кредит 3 

5. 
Творче есе: інтерпретація тексту 1. 

       20 

 

 
6. Індивідуальне науково-дослідне завдання 1. 

Кредит 4 

7 Творче есе: інтерпретація тексту 2. 

20 

8 Індивідуальне науково-дослідне завдання 2. 

 Контрольна робота 

Кредит 5 

9. Творче есе: інтерпретація тексту 3. 

20 10. Творче есе: інтерпретація тексту 3. 

 Контрольна робота 

Разом: 120 
 

8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Написання інтерпретацій, ессе. 

9. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний та продуктивний, метод проблемного викладення матеріалу, 

евристичний, проктний метод Практичні: опрацювання наукової літератури, розробка проектів. 

10. Методи контролю 

Виконання модульних контрольних робіт, поточне опитування, поточне тестування. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 



Поточне оцінювання та самостійна робота тестування  

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит

4 

Кредит 

5 

200 500 

60 60 60 60 60 

Пото

чне  

20 20 20 20 20 

С. р. 40 20 40 20 20 

К.р.  20  20 20 

 

Критерії оцінювання поточної роботи 

Поточна робота з передбачає опитування вивченого теоретичного матеріалу та аналіз 

художніх текстів. За національною шкалою проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент вичерпно і повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідної 

теми  та критично і самостійно порівнює різноманітні підходи до розв’язання проблем, 

окреслених в темі, безпомилково вміє аналізувати фонетичні, графічні, граматичні, лексичні та 

стилістичні одиниці в тексті та визначити їх роль в ньому; визначати тему й ідею художнього 

твору, типи конфліктів в ньому; характеризувати персонажів твору з урахуванням усіх засобів, 

які використані автором; визначати типи висловлювання та композиційно-сюжетну будову 

художнього твору; 

«Добре» – студент добре володіє теоретичними знаннями та без суттєвих труднощів 

порівнює різноманітні підходи до розв’язання проблем, окреслених в темі; вміє аналізувати 

фонетичні, графічні, граматичні, лексичні та стилістичні одиниці в тексті та визначити їх роль в 

ньому; визначати тему й ідею художнього твору, типи конфліктів в ньому; характеризувати 

персонажів твору з урахуванням усіх засобів, які використані автором; визначати типи 

висловлювання та композиційно-сюжетну будову художнього твору; 

«Задовільно» – студент має певні прогалини у теоретичних знаннях з відповідної теми та 

недостатньо ілюструє вивчені явища п прикладами; має певні труднощі в аналізі фонетичних, 

графічних, граматичних, лексичних і стилістичних одиниць в тексті та визначенні їх роль в 

ньому; визначенні теми й ідеї художнього твору, типів конфліктів в ньому; характеристиці 

персонажів твору з урахуванням усіх засобів, які використані автором; визначені типів 

висловлювання та композиційно-сюжетній будові художнього твору; 

«Незадовільно» – студент не оволодів теоретичними знаннями з відповідної теми, не вміє 

здійснювати лінгвостилістичний аналіз художнього тексту. 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи 

 «Відмінно» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне виконання; виконання 

вправ не викликає труднощів, студент може самостійно виконувати творчі завдання; 

«Добре» – студент виконує всі вправи, відведені на самостійне виконання, але виконання 

вправ викликає деякі труднощі; 

«Задовільно» – студент виконує неповну кількість вправ, відведених на самостійне 

виконання; виконання вправ викликає значні труднощі, але в разі пояснення та корегування 

викладачем студент може виконати подібні завдання самостійно; 

«Незадовільно» – студент не володіє матеріалом, не може самостійно виконати вправи 

після того, як вони були пояснені викладачем, робить велику кількість грубих помилок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова: 

1. Некряч Т.Є.,Чала Ю.П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів 

(Навчальний посібник). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 200с. 

2. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика: Учебник. – СПб.: ООО 

«ИнЪязиздат», 2006. – 544с. 

3. Кухаренко В.А. Теорія інтерпретації тексту: Навчальний посібник для студентів старших 

курсів фак-ів англ..мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272с.  

4. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: Учеб. пособие для ин-тов и фак. 

иностр.яз. – М.: Просвещение, 1987. – 176с. 

5. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К.:Знання, 2008. – 423с.  



Допоміжна:  

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.: Высшая школа, 1991. – 166с. 

2. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного 

текста: Монография. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 205с.  

3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови: навчально-методичний посібник. – Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2004. – 240с. 

4. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики): Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 416 с. 

5. Павлюк Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації. – Львів: ПАІС, 2006. – 120с.  

6. Сосновская В.Б. Аналитическое чтение: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр.яз. – М.: 

Высшая школа, 1974. – 184 с. 

7. Galperin I. An Essay on Stylistic Analysis. - M, 1968. – 279p. 

8.  Muller G.H., Williams J.A. Introduction to Literature. – McGraw-Hill, 1995. – 1150p. 

9. What is the English We Read: Универсальная хрестоматия текстов на английском языке. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 792 с. 

 

11. Інформаційні ресурси 

1. http://nbuv.gov.ua/ 

2. http://www.nplu.org/ 

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

4. http://www.ukrbook.net/ 

5. http://www.odnb.odessa.ua/ 

6. http://korolenko.kharkov.com/ 

7. http://www.library.vn.ua/ 

8. http://ounb.lutsk.ua/ 

9. http://www.libr.dp.ua/ 

10. http://www.lib.zt.ua/ 

11. http://www.reglibrary.mk.ua/ 

12. http://www.library.pl.ua/ 

13. http://libr.rv.ua/ 

14. http://www.ounb.sumy.ua/ 

15. http://www.library.kharkov.ua/ 

16. http://www.lib.kherson.ua/ 

17. http://www.ounb.km.ua/ 

18. http://www.library.ck.ua/ 

http://nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ukrbook.net/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.library.vn.ua/
http://ounb.lutsk.ua/
http://www.libr.dp.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.reglibrary.mk.ua/
http://www.library.pl.ua/
http://libr.rv.ua/
http://www.ounb.sumy.ua/
http://www.library.kharkov.ua/
http://www.lib.kherson.ua/
http://www.ounb.km.ua/
http://www.library.ck.ua/


19. http://libkor.com.ua/ 

20. http://www.gntb.n-t.org/ 

 

http://libkor.com.ua/
http://www.gntb.n-t.org/

