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Метою формування навичок швидкої усної міжмовної ретрансляції тексту, що звучить,
переважно послідовної з урахуванням його семантико-стилістичних параметрів.

Основними завданнями вивчення дисципліни 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;
удосконаленням й активізацією 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 здійснювати усний
переклад текстів різних жанрів та типів; опанування техніками та методиками, які
пов’язані з перекладом та з діями усного 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
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність спілкуватися англійською та
німецькою мовами; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність
використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову
як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні; здатність вільно, гнучко й
ефективно використовувати англійську та німецьку мови в усній та письмовій формі, у
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність
до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних
фактів, інтерпретації та перекладу тексту з англійської/німецької мови українською і
навпаки; здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями
державною та англійською й німецькою мовами усно й письмово, використовувати їх для
організації ефективної міжкультурної комунікації; використовувати інформаційні й
комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих завдань і проблем
професійної мовознавчої/перекладацької діяльності; знати норми літературної мови та
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вміти їх застосовувати у практичній діяльності; знати принципи, технології і прийоми
створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англійською й
німецькою мовами; використовувати англійську та німецьку мови в усній та письмовій
формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, (офіційному,
неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій,
суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; мати навички управління
комплексними діями або проектами при розв’язанні складних завдань у професійній
мовознавчій/перекладацькій діяльності та нести відповідальність за прийняття рішень у
непередбачуваних умовах.

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

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


