
АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Теорія перекладу» 
 

1. Галузь знань: 035 Філологія 

2. Спеціальність: 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно) 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Філологія (Германські мови і літератури 

(переклад англійська та німецька мови включно) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Теорія перекладу 

6. Викладач: Стасюк Богдан Вікторович — кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

7. Статус дисципліни: нормативна 

8. Курс, семестр: 3-й рік навчання, 5 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3. Модулів — 2. Всього 90 академічних годин; лекцій 18 годин, 

семінарів 18 годин, самостійної роботи 54 годин. 

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

Мета викладання дисципліни: Теорія перекладу належить до теоретико-практичних 

дисциплін перекладача-філолога. Даному курсу відводиться серед дисциплін навчального 

плану особлива роль, оскільки він закладає теоретичне підґрунтя дисциплін майбутнього 

фаху. Студент докладно знайомиться з базовими категоріями перекладознавства в руслі 

теорії, яка трактує переклад як акт міжмовної комунікації і трактує перекладацькі прийоми 

не ізольовано, а з погляду їхньої комунікативної установки. Суттєвим є те, що студенти 

здобувають знання про співвіднесеність конфігурації мовних функцій у конкретних мовах та 

розбіжність у засобах їх мовного вираження. Не менш суттєвим є і прагматичний аспект 

комунікативної теорії перекладу, яка передбачає зіставлення не тільки двох мовних кодів, 

але й культурних спільнот. 

Провідна ідея: керуючись досягненням сучасного перекладознавства і мовознавства, 

прищепити студентам переконання, що кожна іноземна мова як і українська має ієрархічну 

систему різних одиниць-відповідників на лексичному, граматичному і комунікативному 

рівнях, і що одиниці кожного мовного рівня в абсолютній більшості випадків мають 

лексичні, семантичні, а часто і структурні відповідники у мові перекладу (МП). 
Основне завдання: розкрити основи перекладацької компетенції, теорії та практики 

перекладу, сприяти більш широкому застосуванню на практиці навчального перекладу 

положень, які ґрунтуються на концептуальному апараті і терміносистемі комунікативної 

моделі, забезпечити усвідомлення студентами суспільно-політичної ролі і значення 

перекладу як фактора у суспільній діяльності, великої ролі перекладу у розвитку суспільства. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. Увести майбутнього перекладача в русло загальнотеоретичних понять і вимог, що 

необхідні як підґрунтя в підготовці власне перекладачів і тлумачів. 

2. Привчити студентів ставитися з усією відповідальністю до необхідності ґрунтовної і 

всебічної підготовки до свого надзвичайно важливого фаху в економічному житті України. 

3. Спрямувати студентів на свідоме вивчення і засвоєння програмного матеріалу й на 

глибоке усвідомлення ролі фаху перекладача/тлумача. 

4. Привчити студентів ставитися до вивчення всіх аспектів мови як до обов’язкової і 

необхідної праці без чого взагалі неможлива підготовка кваліфікованого перекладача. 

5. Увести студента — майбутнього перекладача — в коло питань і проблем, що 

ставляться перед людьми цього надзвичайно важливого для розвиненого суспільства фаху.  

6. Озброїти студентів знаннями про типи і види перекладу, про засоби досягнення 

повного відтворення змісту мовлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки. 

7. Привчити студентів до перекладацької термінології, її значення і сфер вживання. 

8. Показати на конкретних прикладах важливість праці над перекладом перекладача 

при вирішенні різних економічних і політичних / державних справ. 



9. Дати студентам підґрунтя для успішного сприйняття і розуміння інших теоретичних 

курсів, а також для поглиблення власної фахової компетенції у її практичному застосуванні.  

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу циклу 

нормативних дисциплін «Теорія перекладу» студенти повинні: 

 знати, уміти визначити і категоризувати основні поняття теорії перекладу,  

 визначати місце понять теорії перекладу у структурі перекладознавства, 

 володіти класифікаціями базових категорій, 

 розрізняти моделі перекладу, 

 визначати рівні виконання перекладу, 

 види значень одиниць перекладу, їх типологію, 

 уміти коректно застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу виконаного 

перекладу (автоаналіз), 

 робити висновок про еквівалентність / адекватність перекладу, 

 давати йому якісну характеристику, 

 застосовувати набуті знання для опанування новими теоретичними знаннями. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і двох розділів: (1) «Перекладацька 

еквівалентність і адекватність»; (2) «Лексичні проблеми перекладу». 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Теорія перекладу» здійснюють за допомогою 

контрольних опитувань, написання модульних контрольних робіт, контрольних робіт, 

виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань для самостійної роботи, а також за 

результатами практичного виконання і захисту реферату на визначену тему. Поточний 

контроль здійснюють на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей, під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно, і 

вони не входять до структури практичного заняття. Застосовуємо об’єктивний 

(стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки студентів. Застосовуємо 

такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: проведення колоквіумів, розв’язування 

ситуаційних перекладознавчих задач, проведення індивідуальних досліджень перекладознавчих 

досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок. 

Оцінку за модуль визначаємо як суму оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яку виставляємо при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу (тем), вироблення навичок проведення практичного аналізу навчального матеріалу, 

уміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, здатність осмислювати зміст відповідної 

частини дисципліни, уміння публічно чи письмово викласти певний матеріал. 

Підсумковий контроль. Із дисципліни «Теорія перекладу» у 5 семестрі бакалаврського 

рівня навчання передбачено таку форму семестрового контролю як екзамен, який проводимо 

згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховуємо як суму балів за результатами поточного контролю та самостійної 

роботи (60 балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляємо за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, 

які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за 

кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), 

сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно»), за шкалою ЄКТС — підсумки семестрового контролю 

заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності у деканат повертає особисто викладач у визначений 

термін. У разі отримання менше 60 балів (FX, F у ЄКТС) за результатами семестрового 

контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академічної 

заборгованості. 



12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: ЛК — лекційний контроль з теоретичного лекційного матеріалу; С — 

семінарський контроль із теоретичного лекційного матеріалу; СРТ — опанування та захист 

самостійно вивченого теоретичного матеріалу; ДЗ — виконання індивідуальних і групових 

домашніх завдань, ПЗ — підготовка до занять та опанування практичних навичок; МКР — 

модульна контрольна робота. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення нормативного курсу «Теорія 

перекладу» включає в себе: конспект і / або розширений план лекцій з курсу «Теорія 

перекладу»; тематичні плани лекцій, семінарів, самостійної роботи студентів; завдання для 

самостійної роботи; питання, завдання для поточного та підсумкового контролю знань, умінь 

і навичок студентів. 

 

 


