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Силабус 

 

з обов’язкової навчальної дисципліни загальної 

підготовки магістра 

Загальна теорія перекладу 

 

Рівень вищої освіти: другий (магістр) 

Рік навчання V, семестр IX 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

Звітність: диференційований залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Артеменко Юлія Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf 

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: yulia.artemenko@gmail.com 

Телефони: +38(068)4392148 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Лекції, самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, підготовка до написання магістерської 

роботи з теорії та практики перекладу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна теорія перекладу» є 

засвоєння основних теоретичних положень сучасної теорії перекладу та 

формування наукового підходу до планування та здійснення перекладацької 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна теорія 

перекладу» є засвоєння принципів адекватного перекладу текстів різних стилів 

і жанрів; вироблення системного підходу до підбору фактичного мовного 

матеріалу за обраною темою наукового дослідження, його теоретичної 

інтерпретації та глибокого перекладознавчого аналізу. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна: ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в 

галузі лінгвістики, літературознавства й в процесі професійної діяльності або 

mailto:yulia.artemenko@gmail.com
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навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальна: ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові: ФК1. Здатність вільно орієнтуватися в різних напрямах і школах; 

ФК3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні 

досягнення філологічної науки; ФК6. Здатність застосовувати поглиблені 

знання зі спеціалізації Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська для вирішення професійних завдань у галузі германської 

філології, літературознавства й перекладу; ФК7. Здатність вільно 

користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних 

досліджень. 

Прогнозовані програмні результати навчання: ПРН1) Аналізувати, 

порівнювати й класифікувати різні напрями й школи в лінгвістиці; 

ПРН3) Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти спеціалізації; ПРН9) Доступно й 

аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну 

точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, 

зокрема особам, які навчаються; ПРН11) Обирати оптимальні дослідницькі 

підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного 

матеріалу; ПРН17) Використовувати спеціалізовані концептуальні знання у 

галузі германської філології, літературознавства й перекладу для розв’язання 

складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: сучасний стан науки про переклад; теоретичні положення 

перекладознавства як бази для практичних вмінь і навичок перекладу; 

принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування; види 

та типи перекладу; основні перекладознавчі терміни; основні методи та моделі 

перекладу як засіб відтворення процесу перекладу; види перекладацьких 

(міжмовних) трансформацій; 

вміти: здійснювати переклади всіх типів: письмовий (повний, 

реферативний, анотаційний); усний (переклад з аркуша, послідовний); 

односторонній, двосторонній; здійснювати перекладознавчий аналіз текстів 

різних жанрів; вирішувати складні перекладознавчі й перекладацькі проблеми, 

знаходячи найбільш адекватний варіант перекладу; письмово перекладати з 

англійської та німецької мов тексти різних функціональних стилів із швидкістю 

1000 друкованих знаків за одну академічну годину; письмово перекладати 

тексти різних функціональних стилів з рідної мови на англійську та німецьку з 

застосуванням словника. Обсяг – 600 друкованих знаків за одну академічну 

годину; проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою 

наукового дослідження; здійснювати теоретичну інтерпретацію та глибокий 

перекладознавчий аналіз за темою дослідження. 
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Структура курсу 

 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Змістовий модуль 1. Мова як засіб комунікації. Сучасні теорії перекладу 

4  12 
Тема 1. Мова як 

засіб комунікації 

Розглянути природну мову 

як засіб вербальної 

комунікації. 

Теоретичні 

питання, тести 

6  12 
Тема 2. Сучасні 

теорії перекладу 

Орієнтуватися у системі 

сучасних теорій перекладу. 

Теоретичні 

питання, 

доповіді, тести 

Змістовий модуль 2. Лінгвістичні проблеми перекладу 

2  8 

Тема 1. Лексичні 

проблеми 

перекладу 

Розгянути лексичні 

проблеми перекладу та 

засвоїти шляхи їх 

вирішення 

Теоретичні 

питання, тести 

4  10 

Тема 2. 

Граматичні 

проблеми 

перекладу 

Розгянути лексичні 

проблеми перекладу та 

засвоїти шляхи їх 

вирішення 

Теоретичні 

питання, тести 

2  10 

Тема 3. 

Стилістичні 

проблеми 

перекладу 

Розгянути стилістичні 

проблеми перекладу та 

засвоїти шляхи їх 

вирішення 

Теоретичні 

питання, тести 

2  8 
Тема 4. Основи 

усного перекладу 

Розглянути особливості 

усного перекладу. 

Теоретичні 

питання, тести 

2  8 

Тема 5. Основи 

машинного 

перекладу 

Розглянути особливості 

машиного перекладу. 

Теоретичні 

питання. 

 

Політика оцінювання 

№  Завдання Терміни виконання Критерії 

оцінювання 

1 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0  

Правильність, 

логічність, 

оригінальність та 

комплексність 

складених звітів 

2 Тестування Наприкінці тем: 

http://krnu.org/course/view.php?id=868   

Правильність, 

вчасність 

3 Диф. залік Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

Максимум 100 

балів протягом 

семестру 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=868
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
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При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування лекційних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у лекційних заняттях, що досягається 

через вчасне виконання завдань для самостійної роботи, належне 

опрацювання базової та допоміжної літератури. 

3. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). 

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має 

виконати індивідуальні та тестові завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=868 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання.  

Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

http://krnu.org/course/view.php?id=868
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет.  
Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї 

угоди університету надається можливість перевірки кандидатських та 

докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у спеціалізованих учених 

радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць 

студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник 

рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-

технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних 

запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/zagalna-teoriya-perekladu-0  

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Курс лекцій з дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Курс «Загальна теорія перекладу» (ЗТП) у системі онлайн-навчання і 

оцінювання знань студентів КрНУ. 

7. Критерії оцінювання. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчика. Санкт-Петербург: 

Издательство «Союз», 2001. 288 с. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории 

перевода). Москва: «Международные отношения», 1975. 240 с. 

3. Гарбовский Н. К. Теория перевода. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 544 с. 

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Москва: ЭТС, 2001. 424 с. 

5. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. Київ: Юніверс, 2003. 280 с. 

6. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: 

Нова книга, 2001. 446 с. 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/zagalna-teoriya-perekladu-0
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7. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и теория с 

древнейших времен до наших дней). Москва: Флинта, 2006. 416с. 

8. Основи перекладознавства. Нямцу А.Є., Дащенко О.І., Гураль М.І., 

Сорвілова Т.В., Гермаківська Т.В., Тарангул І.Л., Чернівці: Рута, 2008. 312с.  

9. Основы перевода. Мирам Г.Э., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., 

Грищенко М.В., Гон А.М. Київ: Эльга, Ника-Центр, 2002. 231 с. 

10. Чередниченко О.І. Про мову і переклад. Київ: Либідь, 2007. 248 с. 

11. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. Изд. 3-е. 

Москва: URSS, 2012. 216 c. 

12. Routledge encyclopedia of translation studies. 2nd ed. Ed. By Mona Baker and 

Gabriela Saldanha. Routledge, London and New York, 2009. 704 p. 

 

Допоміжна 

 

1. Артеменко Ю.О. Мовні об’єктивації авторської концептосфери в 

українському перекладі роману Р. Бредбері “Death is a lonely business”. 

Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 30, №1, Ч.1. 

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2019. С. 129–

135. 

2. Артеменко Ю.О. Reconstruction of the author’s metaphor: linguo-cognitive 

analysis. Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання 

перекладу: тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною участю. 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 13–14. 

3. Артеменко Ю.О. Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському 

перекладі роману “TheBookThief”. Південний архів (філологічні науки). 

Вип. 73. Херсон, 2018. С. 180–186. 

4. Артеменко Ю.О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі 

Маркуса Зузака «Крадійка книжок» і його українському перекладі. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. 

Херсонський державний університет, 2017. С. 8–12. 

5. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Москва: 

НВИ-Тезаурус, 2001. 224 с. 

6. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва: Международные 

отношения, 1980. 343 с. 

7. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів 

української прози). Львів: Вид-во при ЛНУ, 1989. 216 с. 

8. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч.1 

Граматичні труднощі. Вінниця: Нова книга, 2001. 271 с. 

9. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч. 2 

Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. Вінниця: Нова 

книга, 2001. 303 с. 

10. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі. Харків, 2012. 376 с. 
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Інформаційні ресурси 

 

1. Словники, енциклопедії, архіви: 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://wordnik.com/ 

2. Матеріали Корпусу миру http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

3. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWx

yZ3IzZw/edit?pli=1# 

 

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://wordnik.com/
http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1
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