
Анотація дисципліни
Граматичні проблеми перекладу

(англійська мова)
Освітньо-професійна програма
першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Семестр VIІ
Практичних занять – 50 год., самостійної роботи – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування навичок адекватного
перекладу тексту з урахуванням його граматичної структури, для чого актуалізується
увага на аналітизмі англійської мови, визначаються її специфічні граматичні форми,
синтаксичні конструкції, особливості пунктуації; детально розглядаються розбіжності між
англійською та українською мовами на граматичному рівні у перекладацькому аспекті.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових понять
перекладацького аналізу тексту з урахуванням його граматичних характеристик;
виявлення характерних особливостей англійської мови та ознайомлення з типовими
випадками розходження з українською мовою; опанування техніками та методиками, які
пов’язані з перекладом тих рис англійської мови, які у силу їх специфіки складають
труднощі для перекладача.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства,
фольклористики, перекладу з англійської/німецької мови українською і навпаки) в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів
філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність проведення досліджень на
належному рівні; здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій
діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні;
здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії англійської
та німецької мов; здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних,
літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту з
англійської/німецької мови українською і навпаки; здатність вільно оперувати
спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; здатність здійснювати
лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз
текстів різних стилів і жанрів.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати
мовні явища та процеси, що їх зумовлюють; здійснювати лінгвістичний,
літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних
стилів і жанрів; знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти
застосовувати їх у професійній мовознавчій і перекладацькій діяльності; збирати,
аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати
їх для розв’язання складних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної
мовознавчої і перекладацької діяльності та/або навчання

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна
діяльність за фахом.

Мова викладання – українська.
Викладач – к філол. н. Чрділелі Т.В.

Спеціальність 035 Філологія

Обсяг дисципліни 5,0 кредитів ECTS


