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 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи усного 

перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія: германські мови та літератури 

(переклад включно). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості різних видів 

усного перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Основи усного 

перекладу» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як “Вступ до 

перекладознавства”, “Практика письмового перекладу з основної іноземної мови”, 

“Теорія перекладу”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Функціональне призначення та функціональна спрямованість усного 

перекладу. 

2. Смисловий аналіз і трансформації в усному перекладі. Засвоєння текстових 

жанрів в усному перекладі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи усного перекладу» є 

формування навичок адекватного перекладу тексту, що звучить, з урахуванням 

його семантико-стилістичних параметрів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи усного перекладу» є 

засвоєння базових знань перекладацького аналізу тексту, що звучить, з 

урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; активізація і 

розширення словникового запасу студентів, особливо фахової терміносистеми і 

лексики, притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, 

одночасно із засвоєнням їх україномовних еквівалентів; удосконалення й 

активізація сформованих раніше навичок і умінь у чотирьох основних видах 

мовленнєвої діяльності та письмовому перекладі і формування на їх основі 

нових навичок і умінь, специфічних для усного перекладу; розвиток вмінь 
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здійснювати усний переклад текстів різних жанрів та типів; опанування техніками 

та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями усного перекладача.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі перекладу, або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, 

що формують лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань 

ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій 

ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК10.Уміння працювати автономно та в команді 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК1. Володіння основними поняттями перекладознавства як 

міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис перекладу як виду 

комунікативної діяльності у різних її типах; знання історичних особливостей 

перекладацького процесу, еволюції принципів та прийомів перекладу; 

поглиблені знання принципів та методів української школи перекладу у їхній 

історичній динаміці ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають стратегії 

перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри перекладної 

літератури і жанрово-інформаційна домінанта оригінальних текстів, що 

визначає методи перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх перекладу 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових текстів 

високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький аналіз тексту, 

ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати 
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лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу кліше, реалій, 

фразеологічних одиниць, суспільно-політичної термінології тощо 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

        - основні принципи перекладу на слух з англійської мови на українську і навпаки; 

- різницю між синхронним, абзацно-фразовим та послідовним перекладом; 

- основні стадії перекладу на слух; 

- лексико-семантичні, граматичні та стилістичні особливості усного перекладу; 

- загальні підходи до виділення ключової інформації у тексті, що звучить; 

- принципи та способи перекладацького скоропису; 

- діалектні та соціальні різновиди мови; 

- основні вимоги до адекватного перекладу тексту, що звучить, з урахуванням 

стилістичних та прагматичних чинників. 

вміти: 

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;  

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу; 

- робити перекладацький аналіз англійського  тексту; 

- виконувати усний послідовний переклад текстів, що звучать, з англійської  мови 

на рідну; 

- долати фонетичні, лексичні та граматичні труднощі перекладу на слух; 

- робити усний переклад з аркушу текстів з англійської  мови на рідну і навпаки; 

- перекладати послідовно з англійської мови на рідну і з рідної на англійську із 

записом або без запису усне повідомлення; 

- застосовувати soft skills, зокрема: самоусвідомлення і самоконтроль, критичне 

мислення, навички тайм-менеджменту, мотивація і прагнення до досягнення 

поставленої мети, здатність працювати в команді, здатність переконувати, вміння 

вести переговори. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Переклад як відтворення оригіналу засобами іншої мови зі 

збереженням єдності форми і змісту. Два основні види усного перекладу: 

послідовний, що здійснюється слідом за озвученим текстом оригіналу і 

синхронний, що здійснюється практично одночасно з вимовою тексту оригіналу. 

Специфіка абзацно-фразового перекладу. Переклад як паралельна мовленнєва 

реалізація думки засобами двох мов. Основні стадії перекладу на слух: 

сприйняття, синтез та продукування тексту перекладу. Процес перекладу як 

триступеневий процес. Схема перекладу, яка включає лінгвістичні та 

екстралінгвістичні фактори. Одиниці усного перекладу. 

Змістовий модуль 2. Перекладацький аналіз в усному перекладі: визначення 

джерела інформації, визначення специфіки реципієнта, визначення функції 

тексту, визначення домінуючих мовних засобів. Застосування комплексних видів 

трансформації під час усного перекладу. Стилістична неоднорідність текстів для 

усного перекладу. Урахування специфіки усних жанрів при перекладі. 

Інформаційне повідомлення та інтерв’ю як об’єкти усного перекладу.  

 

  3. Рекомендована література 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчика. СПб.: 

Издательство «Союз», 2005. 288 с 

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

Тезаурус, 2001. 

3. Іваницька М. Л. Діяльність усного перекладача під час перекладу 

переговорів. Мовні і концептуальні картини світу.  К. : Видав. Дім Дмитра 

Бураго, 2009. Вип. 26, ч. І. С. 373–378 

4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. Вінниця: Нова книга, 2003. 485 

с. 

5. Максименко О. В., Фокін С. Б. Деонтологічні аспекти усного перекладу. 

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Київ, 2010. Вип. 

18. с.258-256 
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6. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М., 

1980. 180 с. 

7. Мирам Г. Профессиональный перевод: Учебное пособие. К.: Эльга, Ника-

Центр, 2003. 136 с. 

8. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Вінниця: Нова книга, 

2006. 152 с. 

9. Чрділелі Т. В. Теорії перекладу: до питання типології та категоризації. 

International research and practice conference “Contemporary issues in philological 

sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” : 

Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 218-222 

10. Чрділелі Т. В. Імпліцитність у публіцистиці як проблема перекладу. 

Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Переяслав-

Хмельницький: Видавництво КСВ, 2015. Випуск 20. С. 446 – 458 

11. Чужакин А.П. Мир Перевода–4. М., 2000. 170 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Deontological code of Regional Service of Interpretation in Quebec [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www. santemontreal.qc.ca/En/plaintes/adresser.html. 

2. Code of Ethics of Danish Association of State-authorised Translators and Interpreters 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fit-europe.org/vault/deont/dk-

autheth.html. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

диктанти-переклади, усний та письмовий переклад. 

 

http://www.fit-europe.org/vault/deont/dk-autheth.html
http://www.fit-europe.org/vault/deont/dk-autheth.html
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