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1. Опис навчальноi дисциплirrи

аудиторних занять до самостiйноi
Примiтка.
Спiввiдшошення кiлькостi годин

дJuI денноi форми навчанЕя 30:60

* 1 кредит:30 год.

Кiлькiстъ крэдитiв: З

Чайменуванýя
rrоказникiв

Галузъ знанъ, Еапрям
шiдготовкк, o*BiTHbo*

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
на*чальж*? дисщшяiни

деЕна форма
нi}вчаЕня

заочЕа форма
нrlвчаЕýя

Кiлъкiстъ кредитiв-З

Гаlryзъ зýаЕъ
0З кГуманiтарнi науки)

За вибором
Спецiа_llънiстъ
(гrрофесiйне
сшряллувашня):
бакалавр фiлологiТ,
шsрекладач з аýIлiйсъкол
та нiмецъкоi мов

Модулiв * i
Спецiа_пьнiсть

{професiйне
спряптування):
lrерекладач (з
англiйсько? та нiмецъко?
мов)

PiK гliдготOвки:
(кlрс}

Змiстових модулiъ - 2 4-й
Iндивiдуальне
науково-дослiдне
завданжI

t кР. Кtl РР. РГ. rs/o)

Семестр

загалъна кiлькiсть
годин * 90

7
Лекщiл

Тижневих годиЕ дJuI

денноi форrчrи
навчанýя:
аудиторЕцх- 2
самостiйноТ работи
сryдента - 4

0*BiTHbo
квалiфiкацiйний piueHb :

бакалавр

14

Г{рактrтчнi, семiналзськi
16 год.

Лабораторнi

Самостiйна робота
68 год, гФд.

Вкд к*ктр*ж*:
rспит
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2. Мета та завданЕя навчальноiдисциплiни

М*та: формуванýя Flаrýи'itзк адекt}атнt:гt} ý*р*Ёпца,it},, Teкil-Lyl iij,{з зýJvчжтъ, з

урахуванням його семантико-стилiстичних параметрiв.

Завдання: засвосння базових знань перекладацького аналiзу TeKcTJ/, що

зЕ}rт"{иТь :з уре5ув*цfiяý{ т?*г* функl"tiоналъ}iФ*стtя,зтi*,трtчrзих }:;tpaKT,eptiCTKK;

активiзацiя i розширення словниковOго запасу студентiв, особливо фаховоТ

тсрмiносистеми i лексики9 IIpи,Tan{aHHot сус[iлъно-полiтичнiЁr та офiцiйно-

дiловiй сферам, одночасно iз засвоснням ik украiномовних еквiвалентiв;

удосконаленttям Й активiзацiею сформованих ранiше нав}Iчок i умiнъ у
чGтирьох о*ноRЕих Еидах i\tовýеннgв*Т дiяльностi та ЕI{съмовому гt*р*клалi

i формування на Тх ocHoBi нових навичок i 5rMiHb, специфiчних дJuI усного

перекладу,; розвитOк вмiнъ здiйснювати усний переклад TeKcTiB рiзних жанрiв

та типiв; опанування технiками та методиками, якi пов'язанi з перекладом та

з дiями уснOго ilерекладача.

Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми, вивчення навчальноi

дисц}rплiни мае спрЕятIt набуттю таких компетентноtтей gк:

застосування теорiй та методiв системи

r Iнтегралъна: здатнiсть розв'язувати комплекснi теоретичнi та практичнi

заЁданýя i проблеми пiд час професiйноi дiялъностi у* r,а"чузi rrерекладу, або у
процесi навчаЕня, що передбачас

наук, що форм}.ють лiнгвiс,гику;

о Загалънi, а саме:

ЗК2. Здатнiстъ дi} крrrтичногtl мисJlеЕifiя, ана"чiзу i синтезу

ЗК4. Здатнiсть шукати, обробляти та аналiзувати iнформацiю з рiзних

дх(ереjI

ЗК5. Здатнiсть зосереджуватись на якостi та результатi при виконаннi

завданъ

ЗК6. Навички використання iнформацiйншх та комунiкативних технологiй

ЗК7. Здат,нiсть визначати, формулюtsат}l i вирiшувати гrро6rеми

ЗК9. Навички мiжособистiсноi взаемодiТ



ЗК1O.Умiння працюtsати автсномЕо та в командi

{r Спецiальнi {фахсlвi} к*мгя*тентн**тi, ft *&ме:

Фк1. Володiння основними поняттями перекладознавства як

,ТiЖдисциплiнариоТ rалузi зrrанъ; розумiнтlя iстотних рис Еерекладу як tsиду

КомУнiкативноI дiяльностi у рiзнl,гх iT тиIIах; знання iсторичних

особливостеЙ переюIадацъкого процесу, еводrоцi? шринциЕiв та rrрийомiв

перекладу; поглибленi знання принципiв та методiв украТнсъкоТ школи

перекладу у ikнiй iстори.лнiй динамiцi ФК2. Умiння застосовувати фаховi

знання на практиц1

ФКЗ. Зцання су{асних загалъних теорiй гiереюIаду, що визЕачаIоть

стратегii перекJIаду та розгJIядаються iз двOх головних позицiй: жанри

перекладноi лiтератури i жаярово-iнформацiЙна домiнанта оригiналъних

TeKcTiB, що виЗЕачас методи перекладу; умiння розрiзняти типи TeKcTiB i

види ?х перекладу

ФКб. ЗДатнiстъ виконувати адекватний переклад рiзностильових TeKcTiB

ВисOкоГо рiвня складностi; вмiння здiЙсиювати перекладацъкиfi аналiз

тексту, iдентифiкувати контекстуальнi значення мовЕих одиниць,

Заýтосовувати лексико-грамати!tнi трансформацii; зЕаннrI правил IIерекJIаду

клiше, реалiй, фразеологiчних одиницъ, суспiльно-полiтичноТ термiнологii

тощ0

У результатi вивченнrI навчалъноi дисциплiни студенти повиннi:

знilmu:

- ocHoBHi принципи перекJIаду Еа слух з англiЙськоi мови на украiнську

Еавпаки;

- рiзницю мiж синхронним, абзацно-фразовим та послiдOвним перекладом;

- основпi стадiТ перекладу на сл}"{;

- ЛеКСИко-семаЕтичнi, граматичнi та стилiстичцi особливостi усного
rrерекý8ду;

- загапьнi пiдходи до видiленнrl ключовоТ iнформацii у TeKcTi, що звrIитъ;

- приЕципи та способи rrерекJIадацъкOго скорOýису;
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- дiалектнi та соцiалънi рiзновиди мови;

* ocHoBHi ви&tФги д0 едекЕатнсгФ ш*рffкдаду тfiк*ту, щs зts}гчить, з уракуваннýм

стилiстичних та прагматичних чинникiв.

вл8lmи:

- застосовувати теоретичнi перекладацькi моделi у процесi здiйснення

перекладу;

- використовувати загаJIьно-лiнгвiстичЕу та професiйно-переюIадацьку

Koмl{eTeilltiю д;ж забезпечеж#i адекватностi riерекr{аду;

- робити перекJIадацький аналiз англiйсъкого тексту;

- виконувати усний шOслlдовt{ий шереклад текстlв, щ0 звучатъ, з ангýlисъко1

мови на рiдну;

- долати фонетичнi, яексичнi та граматлrчнi труднопti шерекJIаду на слух;

- робити усний переклад з аркушу TeKcTiB з англiйськоi мови на РiднУ i

навпаки;

- перекJIадати послiдовно з англiйськоТ мови на рiдну i з рiдноi на англiйсъку

iз записом або без загrису усне повiдомлення;

- застосовувати soft skills, зокрема: самоусвiдомленн-rl i самоконтроль,

критичriе мислення, Еавички тайм-менеджменry, мотивацiя i прагненtill до

досягнення гrоставленоi мети, здатнiстъ працювати в командi, здатнiстъ

переконувати, вмiн}ля вести rерег0вOри.

3. IIрограма навчальноi дисциплiни

Змiстовний модуль 1. ФункцiонаJIъне призЕачення та функцiонаJIъна
спря}}{аванlýть уснOгс шерекладу

Змiстовний мOдулъ 2. Смисловий аналiз i трансформацiТ в усному
перекладi. Засвоен}uI текстових жанрiв в усному перекладi.

4. Струкryра навчальноТ дисциплiни

назви змiстових
модулiв i теът

Кiлькiсть годин
деrrЕа форма заочна форма

усъог0 y томy числi усього Y тому числ1
л п лаб l с.о. л lп iлабl с.р.



Модуль 1

TeMa-t. Перекяяад
як вiдтвореЕнrl
оригiналу
засобами iншот
мови зi
збере;кеяrrям
едностi форми i

Тема 2. OcHoBHi
tsýди та o*иoBнi
стадii усного
шерекладу.

Разом за
змiстовим
молулем 1

Тема 1.

ýерекладаrдький
ана_rriз в усному
перекладi.
Застосування
комплексних
видiв
трансформацii пiд
час усного

Тема 2.
Урахування
специфiки усних
жаярiв при

Разом за
змiстовим
молчлем 2
Семеетровкй

ь - iепит



5.теми п
]ф
з/п

назва теми кiлькiсть
гOдин

дфн зфн

' _о"чlrчеЕЕ' перекдgду як вiдтворенвя врш,iяазiу
засобамИ rншоi мовИ зi збережеЕням едностi форми i

{ змiсry- OcHoBHi види усного церекJrаду: п**лiдовЪий i
iсrтrл<ронний.

2

2 Специфiка абзацно-фр*о"о
ЕараJrелЬЕа мOвJ{енн€вg реалiзацiя ду},{кН засобами двсх
мов. PiBHi еквiвалентностi.

2

-,J ocH*BHi стадi? ilерекýаду на ýлух: с"р"ьяr"r, си"r*з
продукуваЕня тексту перекладу. Лiнгвiстичнi
екстралi нгвi gтичнi фактори, Одиницi перекладч.

т&
та

2

4 ГIерекладацъкий аналiз в усЕому .r*р"пrruдi u".rru"*й
джерела iнформацii визначення специфiки рецигriента,
визýачеЕжi функцiТ тексту, визначеt{жt ДОмiнзrrочкх
мовних засобiв.

2

5 Урахзъання сгяецифiки усних жанрiв -р" 
"-р-юr-дtIнформацiйне повiдомлення та iнтерв'ю як об'екти

усЕOг0 перекJIаду.

2

6 Специфiка мови i стилiсти..rri о"обrrrвоЙ .ryьiо"ого
виступу. Перекладач як посередЕик у церемовиIrах.
осяовнi гяравида гrереru!адацъкого 0кOlэOýиýу-

2

7 лекоичнi та граматичнi трансформuцii@
Застосуваян-rI кOмплексяих видiв трансформацii гtiд час
усного перекладу. Особливостi перекладу з аркуша.

4

Усього 16

б.с амостiйна
Ns
з/п

назва тёми кiяькiстъ
годин

дфн зфн
1 Визначення гrерекJIаду як "iдr*орffiзасобами iншоТ мови зi збереженням едностi форми 

-i

змiсry. OcHoBHi види усн*г0 перекýаду: гrослiдовЪий i
синхронний.

10

2 Сгяещифiка абзащн*-фраз*вого urup**ru@
паралельна мовлеЕнева реалiзацiя думки засобами двох
мов" PiBHi еквiвалентностi.

1*

,1
J ocHoBHi стадii перекJIаду на сл}х: 

".rрйt"rrr", .rrrr*=
продукування тексту перекладу. Лiнгвiстичнi
екстраliiнгвiстrytнi фактори. Одиrrицi переьталч.

та
та

10

4 Перекладацъкий аналiз в усномч пеоекп'пi: виqiо.r*r.*rо 6



джерела iнформацii,
визначення функцii
мовЕих засобiв.

визначення специфiки рецигriента,
тексту, визначення домiнуючих

5 урахування специфiки усних жанрiв прlт пер"*оuдi_
Iнф*рмаrqiйне х*ьiдомлержt та iнтерв'ю як обоекти
усного IIерекладу.

8

6 Специфiка мови i стилiстичнi особ""u".r; 
"уо";""**вистуtгу. Перекладач як посередЕик у перемовинах.

OcHoBHi правц{rа перекладацького скоропису.

8

7 ýексичнi та граматичнi трансф*рмащii rтри 
"ер*""ад;,Застосування комплексних видiв трансформацiТ пiд час

усногG IIерекJIаду" Оссбливостi шерекIrаду з аFк}"ша-

{}

Усього 60

7. Методи навчанпя
1. Словеснi методи: поданш{ iнформацiТ у формi лекцii.
2. Наочнi методи: демонстрацiя аудi*вiзуалъних метерiалiв, Еавчаýня *аа дgсвiдi
пр актик}точих перекладачiв.
З. Г{рактичнi мет8ди: заtsдаЕня дл;[ усЕсгс ýерекладу, р*ль*ýs rра {лвостороннiй
ПеРеКJIаД "double trouble", ЦеРеговOри), моделюванЕя сиryацiй, коментуЪu*"",
аналiз помилок, оцiнка (або самооцiнка) дiй учасникiв.
4. Тренiнговi технологi?: вiдпрацювання IIевних алгOритмiв вирiшенЕя типових
практиIIних завданъ усного перекладу з використаннrIм
техн*лgг?r?"

iнформацiйних

5. Органiзацiя самостiйЕого шошryку студентiв

8,
tr" Ъ{ет*д у*ноI.0 к*нтрOя}с;
виконання усних перекладiв.
2. Метод шисъмового контролю: тести, контрольна робота, диктант-IIереклад,
перекJIади TeKcTiB, писъмовий iспит, усний iспит.
3. Метод самоконтролю.

11. Розподiл балiв, що отримують студенти

Методи контролю
iкдивiдуа-къне й фронта:тыяе Ф$ичiвеннr{;

Вид контролю максималъний ба-ш за
дисциплiну

Частина вiд балiв на
змiстовний модyль

1. Поточттий
контроль

5Ё Змiстовlдймодулъ | - 20
Змiстовиймодулъ 2-З0

2. Практичнi завяття lll Змiст*вий }i{Oдуýь 1 * iФ
Змiстовиймодудь2- 10

3. Iспит 2а
Усього tCI0
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IIIкала оцiнювацня: нацiональна та ECTS

Сума ба-iriв за Bci
види навчальноi

дiядън*стi

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiона.пьною Iпкало}0

для екзамену, курсовогс
Ероеýly {р*Sоти}" rrpaкTиKpj

для залiку

90 - l00 А вrдмlнно

зараховано

82-89 в
добре74-81 с

64-7з D
зжовiльнобс-6з Е

з5-59 Fх
незадовiльно з

пдожливiстю гrФвт8рЕOг*
складанrU{

не зapaxoBalro з
л*л*:вiцлrвigтrст

tIсвторЕого сFLцадаЕня

0-34 F
нез*дOаlýьФ{} з

обов'язковим повторним
вивченнlIм дисциплiни

не зараховаЕо з
обов'язк*вим

повтOрним вивчеЕнlIм
мсцигrryiни

12. Методичне забезпечення

Методичнi вказiвки до практичЕих занять тадrдYrчлаr rrrr ,^mtga\ll лv rrусLI\Irr1I1лд, siaп)tl.b -L,a ме,r,OлиLrнr вк€}зlвки для
самостiйноi роботи З навчаJIъЕоi дисцигlлiни "основи уснOго Iтерекладу ,, для
студентiв денноТ форми навчання зi спецiальностi 0з5.04 Фiлолоiiя: германськi
мови та лiтераryри (переклад вкJIючно), укладач: доц. Чрдiлелi Т.В.2. Роздатковий MaTepiarr: тексти рiзнr,*с ;*iaHpiB дтя IIерекýаду
стилiстичного ана_lliзу.
З. Аудiо- та вiдеоЗflIисИ автеЕтиIIних TeKcTiB дJiя перекJ{аду.

13. Рекомендована лiтераryра
ýазо*а

методичн1 вказiвки

та сеME{{Tý4KG-

1. Алексеева и-с. Профессионалъний тренинГ ,,ереводчика. СПб.:
Издателъство <<Союз>l, 2001. 288 с.

2. Брандес М. П., Провоторов в. и. ПредперевOдческий ана_гrиз текста. М.:
Тезаурус,2001.

З- Iваницька м. л. fiiялънiсть усного перекладача пiд час перекJIаду
переговорip.. MoBHi i концепmуалънi карmuнu cBimy" К. : Видав. fiiM ýмитра
Бураго, 2009. Вип. 26,ч.I. С. З7З-З78.

4. Максименко о. в., Фокiн с. Б. ýеонтологiчrri аспекти усног0 перекJIаду.
ПроблемLt селланmuкLt, праZл,tаmuкu mа KozHimuBHoi лiнzвiсmuкu. Кйв, 2010.
Вип. 18. с.258-256

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. м., 1980.
180 с.
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Мирам Г-, Гон А. ПрофессиоЕЕlJIъный перевод: Учебное пособие. К.: Элъга,
Ffuшса-Ijеwтр, 2аОЗ. 1 Зб с.
Ребрй о.в. Основи перекJIадацъкого ýкорошису. Вiнниця: Нова книга, 2006.
tr52 с.

fiоrrомiжпа
i- Когrтiлов В. Теорiя i практика uереклаДУ: Навч. посiбник. К.:

280 с.
Юнiверс , 2ааЗ.

Коруяець I.B. Теорiя i практика перекJIаду (аспектний переклад). Вiнниця:
F{ова книга" 2ФЕl. rý.46 с.
Карабан B.I. Посiбник-довiдник з перекJIаду англiйськоi науковоi i технiчноТ
лiтературк ка укр. мову" ч"fi" Терляiн*логiчиi i жанрев*-стилi*ткчнi
труднOщi. КиiЪ-Кременчук: КиiЪсъкий ун-т iM. Тараса IIIевченка, 1999. 25]-
L,-

основы перевода 1 Мирам г.э., fiайнеко в.в., Тарануха л.А., Грищенко
м.в., Гон А.М" К,: Эльга, HиKa-IdeHTp, 2002. 2З 1 с.
Чрдiлелi т. в. Теорii перекладу: до питаЕIш типологiТ та категоризацiТ.
Iпtеrrcвtiопаl уеsеаrсlэ апd practice сrлпfеrепсе "corltBrпporary issases iп
philological sсiепсеS: ехреriепсе of scholars апd educatioпalists of Роlапd апd
tllсrаiпе " : Сопfеrепсе Proceedings, April 28-29" 2ап. Lelblin. р" 218-222
Чрдiлелi т. в. Iмплiцитнiсть у публiцистицi як проблема перекладу.
Теореmuчна i dudакmuчна фiлалоziя: Збiрнuк Hayкo*?,lx праць. Переяслав-
Хмелъницъкий: Видавництво ксв, 2аБ. Випзrск 2а. с.446 - 458
Чужакин А.П. Мир Перевода-4. М., 2000. fiа с.

14. Iнформацiйнi ресурси
1" Deonto}ogical code оf Regi*nal Service ryfl Interpretati*K in QuеЬс
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http:/lwww.
sапtеrпопtrеаl. qc 

" 
саДп/рlаiпtеs/аdrеssеr"htrп1.

2- Code of EtЖcs af Danish Asso*iation of ýtate*auth*rised Тrапslаtоrs and
Interpreters [Елекцlонrrий ресурс]. - Рехtим досryшу : httр: /,Оъqrъ--ъ..fit-

6.

7.

2"

з.

4.

5.

6.

7.


