
Спеціальність 035 Філологія
Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.
Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік

Метою підготовка студентів до письмового перекладу загально-інформаційних текстів шляхом
відповідних тренувальних вправ, зважаючи на змістовно-інформаційну структуру тексту-оригіналу в
залежності від його функціонально-стильових особливостей, щоб забезпечити адекватне відтворення змісту
тексту-оригіналу засобами мови-перекладу та зберегти комунікативно-прагматичні особливості. Написання
курсової роботи ставить за мету поглиблення й закріплення отриманих теоретичних знань та практичних
умінь і навичок з теорії та практики перекладу з англійської мови на українську, прищеплення здатності
робити порівняльний аналіз матеріалу мови оригіналу та мови перекладу, критики й редагування
перекладів відомих художніх творів та текстів різних функціональних стилів – офіційно-ділового,
публіцистичного, науково-технічного тощо.

Основними завданнями забезпечення засвоєння базових понять перекладу, забезпечення
подальшого розвитку навичок англійською вільного володіння студентами мовою та можливості
виконувати адекватні переклади з англійської мови рідною, опанування техніками та методиками
перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стильових характеристик; виявлення
закономірностей застосування лексико-граматичних трансформацій під час фахового перекладу текстів
різних жанрів. Основними завданнями виконання курсової роботи закріпити теоретичні засади,
розвинути навички самостійного наукового аналізу, роботи з першоджерелами, науковою літературою,
уміння оформлювати бібліографічні джерела, а також критично обґрунтовувати власну думку з посиланням
на роботи лінгвістів-теоретиків та перекладачів-практиків.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути інтегральну компетентність задля здатності
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики,
літературознавства, фольклористики, перекладу з англійської мови українською і навпаки) в процесі
професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов, а також загальні та фахові компетентності,
потрібні для подальшої професійної діяльності: 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; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність
спілкуватися англійською мовою; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність
використовувати в професійній перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її
природу, функції, рівні; здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову 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 мови українською і навпаки; здатність здійснювати
лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних
стилів і жанрів. Також необхідні загальні та фахові компетентності задля проведення перекладацького
дослідження та викладення результатів аналізу в курсовій роботі: здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу; здатність проведення досліджень на належному рівні та здатність вільно оперувати
спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:
вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями державною та англійською мовами
усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації; ефективно
працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури  та
електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних
спеціалізованих завдань і проблем професійної перекладацької діяльності; знати й розуміти систему мови,
загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних країн, і вміти
застосовувати ці знання у професійній перекладацькій діяльності; знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності; знати принципи, технології і прийоми створення усних і
письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами; аналізувати мовні одиниці,
визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища та процеси, що їх зумовлюють;
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використовувати англійську мову 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 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; мати навички участі в
наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології й перекладу.

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

Мова викладання – українська й англійська. Викладач – старший викладач кафедри перекладу
Кожемяченко Н. В.


