
Анотація дисципліни
Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу

Освітньо-професійна програма
Першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія

Семестр V
Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування практичних навичок
послідовного двостороннього перекладу з урахуванням прагматичних чинників.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових понять
послідовного двостороннього перекладу з урахуванням прагматичних параметрів
вихідного повідомлення; виявлення закономірностей практичної роботи під час виконання
послідовного двостороннього перекладу; опанування технік та методик, які пов’язані з
практичним перекладом та з алгоритмом дій перекладача у випадку, коли перед ним/нею
стоїть завдання відтворення прагматичних характеристик вихідного повідомлення.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: 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; 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 використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії
англійської та німецької мов; здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської  та
німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію; 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; усвідомлення засад і
технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та англійською й німецькою
мовами; 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; знати принципи, технології і
прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та
англійською й німецькою мовами; аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію  та
характеризувати мовні явища та процеси, що їх зумовлюють; 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; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий,
перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
знати й розуміти основні питання, теорії та концепції спеціалізації, уміти застосовувати

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Обсяг дисципліни 5,0 кредити ECTS



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. Артеменко Ю.О.


