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Предметом вивчення навчальної дисципліни є змістовно-інформаційна структура
тексту-оригіналу в залежності від його функціонально-стильових особливостей і
перекладацькі техніки, які забезпечують адекватне відтворення змісту тексту-оригіналу
засобами мови-перекладу та збереження комунікативно-прагматичної спрямованості.

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з англійської
мови» є удосконалення навичок діяльності, пов’язаної з двостороннім перекладом текстів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння базових понять
перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних
характеристик; попередження інтерференції мови оригіналу у перекладі; опанування
техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача при виконанні
двосторонніх перекладів.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для
подальшої професійної діяльності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в
галузі лінгвістики, літературознавства в процесі професійної діяльності або навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій;.здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність
критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки;
здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська для вирішення професійних завдань у галузі
германської філології, літературознавства й перекладу; здатність вільно користуватися
спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень; усвідомлення ролі
експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого
прагматичного результату.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких знань, як:
теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства; методику
лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних стилів та жанрів; типові лексико-
граматичні, стилістичні й прагматичні особливості перекладу; принципи перекладацької
діяльності в залежності від сфери застосування, основні перекладацькі способи та
прийоми; засади попередження інтерференції мови оригіналу у перекладі;
концептуальний та термінологічний апарат галузі, в якій перекладач здійснює свою
діяльність; основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання культурного
бар’єру в двосторонньому перекладі. У результаті вивчення студент набуває вмінь
застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;
використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенцію для
забезпечення адекватності перекладу; проводити лексико-семантичний та стилістичний
аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу; письмово перекладати
з англійської мови тексти різноманітних функціональних стилів; виконувати на



професійному рівні письмовий реферований та анотований переклад автентичних текстів
широкої тематики різного комунікативного спрямування; орієнтуватися у лексичному
складі мови, механізмах його утворення та функціонування.

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

Мови викладання – українська, англійська.
Викладач – к філол. н., доц. Чрділелі Тетяна Василівна.


