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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Практичний курс перекладу з англійської мови (основи 

локалізації)” 

1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність:  035 Філологія 

3. Освітня програма   Філологія (Прикладна лінгвістика (англійська мова) і 

Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: “Практика перекладу (основи локалізації) 

6. Викладач: Бондаренко Олександр Сергійович – кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: III курс, 6 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3,5. Всього 105 академічних годин; практичних 34 

годин, самостійної роботи 71 годин. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми 

контролю):  

Мета викладання дисципліни: ознайомлення майбутніх фахівців з 

виробничими процесами перекладу та локалізації.  

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в формуванні навичок 

здійснювати професійну діяльність (переклад, оцінювання якості перекладу, 

керування проєктами) за логікою виробничих процесів вироблення 

лінгвістичного продукту.  

Завдання вивчення дисципліни: 

знати: моделі та методики перекладу, усвідомлювати структуру сучасного 

перекладацького процесу, бути обізнаним із сучасним інструментарієм для 

письмового перекладу, наявним на ринку лінгвістичних послуг, знати основні 

поняття та професійні стандарти перекладацького менеджменту. 

вміти: працювати з сучасним інструментарієм для письмового перекладу, 

наявним на ринку лінгвістичних послуг: створювати перекладацький проєкт, 

пам'ять перекладів, працювати з термінологічними базами. 

Зміст і структура: курс складається з наступних розділів:  

Тема 1. Модель процесу перекладу та його етапи. Перекладацьке завдання і 

ситуація перекладу: лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти. 

Тема 2. Оцінка якості перекладу 

Тема 3. Програмні засоби класу Computer Assisted Translation (CAT) для 

автоматизації перекладу: призначення, основні модулі, конфігурації та версії. 

11. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. Враховуються бали набрані 

при поточному тестуванні на базі інтерактивних платформ “Onlinetestpad” та 

“Menti.com”, виконанні самостійної роботи та представленні проєкту 

(перекладу програмою Computer Assisted Translation (CAT).  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

“Практичний курс перекладу з англійської мови (основи локалізації)”, є сумою 
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балів за виконання тестових завдань, самостійної роботи та навчального 

проєкту.  

12. Форми контролю  

Залік із дисципліни “Практичний курс перекладу з англійської мови 

(основи локалізації)”, проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. 

Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума 

балів за результатами поточного контролю (40 балів), самостійної роботи (20 

балів) та проєкту (0-40) і виставляється за шкалою ЄКТС та національною 

шкалою оцінювання. Залік виставляється за умов виконання програмних вимог 

з вивчення дисципліни “Практика перекладу (основи локалізації)”. 

Термін проведення – після опрацювання кожного модуля за розкладом 

навчальних занять. Контрольні роботи – це тести у формі завдань множинного 

вибору та завдань відкритої форми (виконуються на олнайн-платформі). 

Оцінювання виконання самостійної роботи студентами здійснюється за 

результатами тесту (виконуються на онлайн-платформі). Оцінювання 

виконання проєкту здійснюється на основі захисту, що передбачає 

обґрунтування лінгвістичних рішень і демонстрацію технічних можливостей та 

функціоналу в межах автоматизованих систем за заданими вимогами. 

13. Навчально-методичне забезпечення 

Начально-методичне забезпечення курсу включає в себе: тематичні плани 

практичних занять, самостійної роботи студентів, завдання для самостійної 

роботи студентів, завдання для інтерактивного поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів. 


