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1. Мета вивчення дисципліни: 

сприяти формуванню у аспірантів професійних компетентностей, необхідних для 

інноваційної науково-дослідницької і викладацької діяльності в галузі перекладознавства, 

шляхом поглиблення системи наукових знань про міждисциплінарний характер перекла- 

дознавства, що безпосередньо впливає на адекватність / еквівалентність перекладу як про- 

цесу і результату, відповідність теоретико-методологічних завдань сучасному етапу роз- 

витку цієї науки, а також на якість критики перекладу в аспекті випрацювання критеріїв 

оцінки, які віддзеркалюють полідисциплінарне підґрунтя науки про переклад; сприяти 

усвідомленню аспірантами взаємозалежності вибору перекладацької стратегії / тактики 

від дискурсивної / текст-типологічної специфіки оригіналу, яка обумовлена певними за- 

вданнями і цілями міжмовної / міжкультурної комунікації як основи перекладацької дія- 

льності; сприяти формуванню у аспірантів здатності застосовувати теоретико- 

методологічні напрацювання новітніх гуманітарних наук та напрямів у власній перекла- 

дацькій практиці, проведенні перекладознавчих досліджень, а також наданні критичної 

оцінки перекладу як результату в межах художніх / нехудожніх дискурсів. 

 
2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 

    3 кредити ЄКТС;  90 год., у тому числі: 
 
 

 Денна/вечірня форма навчан- 
ня За 

очна форма навчання 

Лекції 20 год. 6 год. 

семінарські заняття 10 год. 4 год. 

практичні заняття – – 

Консультації – – 

самостійна робота 60 год. 80год. 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 
3.1. Знати: теоретико-методологічні засади письмового перекладу художніх і 

нехудожніх текстів; текстологічні категорії, поняття літературознавства та міжкультурної 

комунікації, релевантні завданням теорії і практики перекладу; структурно-функційні за- 

сади виокремлення одиниці перекладу; жанрово-стилістичну домінанту оригіналу або йо- 

го текст-типологічну приналежність; крос-культурні інтегральні / диференційні структур- 

но-типологічні ознаки оригіналу в перекладі; загальнокультурну, національно-культурну, 

етнокультурну складові тексту в перекладі; важливість перекладу як засобу збагачення 

рідної мови і літератури та міжкультурного / міжмовного посередника. 

3.2. Вміти: застосовувати методи лінгвістичного, літературознавчого, зіставного ком- 

паративного та контрастивного аналізу вихідного / цільового тексту; здійснювати доперек- 

ладознавчий / перекладознавчий аналіз оригінальних текстів різних жанрів і стилів із ме- 

тою визначення їх жанрово-стилістичної домінанти; для нехудожніх текстів – установити 

текст-типологічну специфіку оригіналу; з’ясувати інваріантні / варіативні ознаки тексту 

оригіналу в перекладі на всіх текстових рівнях; диференціювати жанрово-стилістичну до- 

мінанту й авторський ідіостиль тексту оригіналу в перекладі; аргументувати вибір страте- 

гії / тактики перекладу з огляду жанрової / текст-типологічної приналежності оригіналу; 

застосовувати методологічні принципи здійснення філологічного / адекватного перекладу 

художніх і нехудожніх текстів; аргументувати оцінку перекладу в процесі його редагуван- 

ня. 



4 
 

3.3. Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти комплексни- 

ми знаннями із загально філологічних дисциплін (мовознавства і літературознавства), а також 

міжкультурної комунікації та дискурсології. Знання та навички, отримані в результаті ви- 

вчення цих курсів, створюють необхідну базу для формування у аспірантів ґрунтовних знань і 

навичок із курсу «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» і мають високу ступінь 

кореляції з ними. 
 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

Дисципліна «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» належить до пере- 

ліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на поглиблення і системати- 

зацію знань аспірантів щодо сутності перекладознавства як міждисциплінарної взаємодії, 

у якій мета і завдання перекладу корелюють із теоретико-методологічними засадами пев- 

ної гуманітарної науки у форматі домінування для перекладу відповідної структурно- 

функційної моделі. Курс дозволить систематизувати знання аспірантів про переклад як 

процес і результат, як вторинну моделюючу систему, адекватність якої залежить від ура- 

хування перекладачем / теоретиком перекладу / критиком перекладу семіотичного харак- 

теру, міжкультурних / крос-культурних викликів оригіналу в перекладі, а також його дис- 

курсивних і концептуальних настанов. Курс сприяє усвідомленню аспірантами взаємоза- 

лежності вибору стратегій / тактик перекладу і типу тексту / жанру, які віддзеркалюють 

цілі і завдання відповідно до їх міждисциплінарного виміру. У межах цього курсу аспіран- 

ти опановують вміннями застосовувати теоретико-методологічні напрацювання різних 

дисциплін на доперекладному / власне перекладному / післяперекладному етапах роботи 

із текстом / групами текстів в перекладі. 

Курс включає два змістових модулі. 

У першому модулі надається уявлення про міждисциплінарний характер перекла- 

дознавства у теоретико-методологічному вимірі з акцентом на структурній й антрополо- 

гічній парадигмах, які віддзеркалюють лінгвальні й екстралінгвальні умови появи новіт- 

ніх напрямів гуманітарних знань, що характеризують сучасний стан перекладознавства: 

аналіз історико-культурних засад урахування в перекладацькій теорії і практиці дослі- 

джень із міжкультурної комунікації, семіотики, дискурсології, когнітивістики, концепто- 

логії; розгляд теорій зв’язку мови, мислення і культури, ролі мови в міжкультурній кому- 

нікації; аналіз основних видів комунікації (вербальна, невербальна, паравербальна), а та- 

кож основних функцій комунікації; систематизація знань про семіотику як науку про 

знакові системи: семіотика і вторинні моделюючи системи; мистецтво як знаковий фено- 

мен: кореляція креолізованих текстів у перекладі як полікодових систем; сучасні напрями 

семіотики з огляду перекладу – біосеміотика, етносеміотика, лінгвосеміотика, абстрактна 

семіотика; дискурсивний підхід у перекладознавстві: поняття дискурсу і тексту в перекла- 

ді, дискурс як інституційне явище, типи (види) дискурсу, текст-типологічна диверсифіка- 

ція дискурсу; лінгвоконцептологія і перекладознавство; аналіз статичних і динамічних 

когнітивних структур у перекладі (концепт, фрейм, сценарій): психолінгвістичний, лінг- 

вокогнітивний і лінгвокультурологічний підходи до вивчення концептів; способи іденти- 

фікації концепту. 

У другому модулі розглядаються полідисциплінарні теоретико-методологічні 

принципи перекладознавчих досліджень, що передбачає розгляд засадничих концепцій 

міжкультурної комунікації, релевантних цілям і завданням теорії і практики перекладу, а 

саме концепції «культурної граматики» (Е. Холл), концепції «ментальних програм» (Г. 

Ховстеде), концепції мови і культури (Е. Сепір, У. Уорф), які передбачають, окреслюють і 

прогнозують інваріантні / варіативні проблеми перекладу у ракурсі міжкультурної кому- 

нікації; тлумачення поняття «текст культури» (термін – Ю. Лотмана) з огляду семіотично- 

го підходу до перекладу; розгляд процесу і результату перекладу як явища мистецтва з 

урахуванням креативності впливу перекладача у його/її індивідуально-авторському прояві 

на адекватність відтворення оригіналу в перекладі; полікодовість тексту оригіналу в пере- 
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кладі; поняття «мистецтво перекладу» (підходи Р. Барта, У. Еко, К. Леві-Стросса); сучасні 

вітчизняні дослідження психології перекладацької творчості (О. Ребрій, С. Засєкін); ар- 

гументація релевантності інституційних дискурсів для завдань перекладу: «відтворення 

дискурсу» і «переклад тексту» як засадничі методологічні поняття дискурсології в пере- 

кладі; текст-типологія прагматичних текстів у перекладі; релевантність поняття «мовлен- 

нєвий акт» цілям усного перекладу; проблеми перекладу й перекладацькі рішення; понят- 

тя й типологія проблем перекладу; перекладацьке рішення як основа визначення стратегії 

перекладу; розвиток методів когнітивного моделювання в перекладознавстві; методика 

фреймового моделювання текстового концепту в перекладі; стратегії і тактики перекладу 

крізь призму міждисциплінарного підходу: методи перекладознавчого, зіставного компа- 

ративного і контрастивного аналізу одиниць аналізу, що відповідають цілям оригіналу в 

перекладі 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освіт- 

нім компонентом) «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі». 

Компетентності аспірантів з навчальної дисципліни (освітнього компонента) «Пе- 

рекладознавство у міждисциплінарному вимірі» базуються на інтегральній, загальних і 

фахових компетентностях, визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у вимі- 

рах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство» для здобувачів 

вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія галузі 

знань 03 Гуманітарні науки: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько- 

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення но- 

вих цілісних знань із перекладознавства, історії їх становлення і розвитку, сучасного стану 

й актуальних проблем, новітніх наукових парадигм і методології перекладознавчих дослі- 

джень. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.Здатність планувати і здійснювати комплексні перекладознавчі дослідження на 

основі набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою. 

ЗК2.Усвідомлення необхідності та дотримання норм професійної етики переклада- 

ча та розширення загального культурного світогляду; здатність до безперервного профе- 

сійного та особистісного розвитку, самовдосконалення. 

ЗК 3.Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній 

діяльності перекладача на засадах загальної та спеціальної методології перекладознавчих 

досліджень. 

ЗК 4. Здатність ефективно і толерантно працювати в команді, діяти самостійно й 

автономно, демонструвати персональну відповідальність; ставитися критично до власних 

наукових досягнень і здобутків інших дослідників; усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми у процесі перекладу як засобу міжкультурної комунікації. 

ЗК 5. Здатність планувати й ефективно використовувати час у науковій діяльності; 

вибирати й ефективно використовувати сучасні інформаційні технології у власній науко- 

вій діяльності, в організації та проведенні наукових заходів (конференції, наукові семіна- 

ри, майстер-класи тощо). 

ЗК 6. Здатність працювати з наукометричними базами даних із метою виконання 

власного наукового дослідження та вміння використовувати сучасні технології для органі- 

зації і забезпечення власної наукової, інноваційної діяльності, у підготовці наукових пуб- 

лікацій, звітів, ділової та особистої документації. 
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Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Здобуття концептуальних і методологічних знань у галузі перекладознавства, 

зокрема засвоєння основних науково-дослідних концепцій, що віддзеркалюють зв'язок 

перекладознавства з іншими науками гуманітарного циклу, розуміння теоретичних і прак- 

тичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових перекладознавчих знань, 

оволодіння термінологією перекладознавства. 

ФК 2. Здатність збирати дані для перекладознавчого дослідження, систематизувати 

та інтерпретувати їх; започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати послідов- 

ний процес ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доб- 

рочесності. 

ФК 3. Здатність аналізувати перекладознавчі явища з погляду фундаментальних фі- 

лологічних принципів і знань, класичних і новітніх дослідницьких підходів, зокрема семіо- 

тичного. дискурсивного, міжкультурного, когнітивного і концептологічного, а також на 

основі відповідних загальнонаукових методів, що дозволить систематизувати знання про 

переклад як процес спільного породження й перетворення смислів відповідно до текст- 

типологічних очікувань представників різних лінгвокультурних спільнот. 

ФК 4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі перекладоз- 

навства на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з викорис- 

танням теоретичних та експериментальних методів; розширювати та переоцінювати вже 

існуючі знання з когнітивної лінгвістики та дискурсології у професійній практиці пере- 

кладача. 

ФК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, продукування нових ідей і 

розв’язання комплексних проблем у галузі перекладознавства, зокрема, проблеми пере- 

кладу як когнітивно-комунікативної взаємодії, у якій особистості перекладача відводиться 

провідна роль. 

ФК 6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну ді- 

яльність у галузі перекладознавства, зокрема в ситуаціях, що потребують нових стратегіч- 

них підходів; вільно спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних 

знань у галузі перекладознавства, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільст- 

вом у цілому; використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній 

діяльності. 

ФК 7. Здатність використовувати системні знання мови в стилістичному, соціоку- 

льтурному, семіотичному аспектах для аналізу та синтезу ідей, задіювати системні знання 

сучасних мовознавчих, літературознавчих і перекладознавчих студій у власній дослідни- 

цько-інноваційній діяльності, усвідомлювати роль стратегії перекладу як когнітивного 

регулятивну перекладацького дискурсу, що реалізується через тактики та підпорядковані 

їм прийоми перекладу. 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною (освітнім 

компонентом) «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» компетентностям,  

визначеним освітньо-науковою програмою 
 

 

Програмні 

компетентності 

Компетентності, визначені навчальною 

дисципліною 
(освітнім компонентом) 

Загальні компетентності Фахові компетентності 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати компле- 

ксні проблеми в галузі профе- 

сійної та дослідницько- 

інноваційної діяльності, що пе- 

редбачає глибоке переосмис- 

лення наявних і створення но- 
вих цілісних знань із перекладо- 

знавства, історії  їх становлення 

і розвитку, сучасного стану й 

актуальних проблем, новітніх 

наукових парадигм і методоло- 

гії перекладознавчих дослі- 
джень. 

+ + + + + + + + + + + + + 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. Здатність планувати і 

здійснювати комплексні дослі- 

дження на основі набуття уні- 

версальних навичок дослідника, 

зокрема усної та письмової пре- 

зентації результатів власного 
наукового дослідження україн- 

ською мовою. 

+             

ЗК 5. Усвідомлення необхідності 

та дотримання норм професійної 

етики та розширення загального 

культурного світогляду; здатність 

до безперервного професійного 

та особистісного розвитку, само- 

вдосконалення. 

 +            

ЗК 9. Здатність до наукового пі- 
знання, застосування здобутих 
знань у практичній діяльності на 

засадах загальної та спеціальної 
методології. 

  +           

ЗК 11. Здатність ефективно і то- 

лерантно працювати в команді, 

діяти самостійно й автономно, 

демонструвати персональну від- 

повідальність; ставитися крити- 

чно до власних наукових досягнень 

і здобутків інших дослідників; ус- 

відомлювати рівні можливості та 
гендерні проблеми. 

   +          
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Продовження Таблиці 1 
 
 

 
Програмні 

компетентності 

Компетентності, визначені навчальною 

дисципліною 
(освітнім компонентом) 

Загальні компетентності Фахові компетентності 
ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

ЗК 12. Здатність планувати й 

ефективно використовувати  час 

у науковій і педагогічній діяльно- 

сті; вибирати і ефективно вико- 

ристовувати сучасні інформацій- 

ні технології дистанційного на- 

вчання у власній науковій і педаго- 

гічній діяльності,в організації та 

проведенні наукових заходів (кон- 
ференції, наукові семінари, майс- 

тер-класи тощо). 

    +         

ЗК 13. Здатність працювати з 

наукометричними базами даних 
з метою виконання власного 

наукового дослідження та 

вміння використовувати сучасні 

технології для організації і за- 

безпечення власної наукової, пе- 

дагогічної та інноваційної дія- 

льності, у підготовці наукових 

публікацій, звітів, ділової та 

особистої документації. 

     +        

Фахові компетентності(ФК) 
ФК 1. Здобуття концептуаль- 
них та методологічних знань у 
галузі філології, зокрема засво- 
єння основних концепцій, ро- 
зуміння теоретичних і практич- 
них проблем, історії розвитку 
та сучасного стану наукових 
філологічних знань, оволодіння 
термінологією з досліджувано- 
го наукового напряму. 

      +       

ФК 2. Здатність збирати дані 

для філологічного дослідження, 

систематизувати та інтерпрету- 

вати їх; започатковувати, пла- 

нувати, реалізовувати та кори- 

гувати послідовний процес 

ґрунтовного наукового дослі- 
дження з дотриманням належної 

академічної доброчесності. 

       +      
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Закінчення Таблиці 1 
 

 

Програмні 

компетентності 

Компетентності, визначені навчальною 

дисципліною 
(освітнім компонентом) 

Загальні компетентності Фахові компетентності 
ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

ФК 3. Здатність аналізувати філо- 

логічні явища з погляду фундаме- 

нтальних філологічних принципів 
і знань, класичних та новітніх до- 

слідницьких підходів, а також на 

основі відповідних загальнонау- 
кових методів. 

        +     

ФК 4. Здатність розв’язувати 

широке коло проблем і завдань у 

галузі філології на основі розу- 

міння їх природи, чинників 

упливу, тенденцій розвитку і з 

використанням теоретичних та 

експериментальних методів; 

розширювати та переоцінювати 

вже існуючі знання і професійну 
практику. 

         +    

ФК 5. Здатність до критичного 

аналізу,оцінки, синтезу, проду- 

кування нових ідей і розв’язання 

комплексних проблем в обраній 

галузі філологічних досліджень. 

          +   

ФК 6. Здатність планувати й ор- 

ганізовувати професійну та нау- 

ково-інноваційну діяльність у 

галузі філології, зокрема в ситу- 

аціях, що потребують нових 
стратегічних підходів; вільно 

спілкуватися з питань, що сто- 

суються сфери наукових та екс- 

пертних знань у галузі філології, 

з колегами,широкою науковою 

спільнотою, суспільством у ці- 

лому; використовувати академі- 

чну українську та іноземну мови 

у професійній діяльності та в 

обраній 
галузі філологічних досліджень. 

           +  

ФК 12.Здатність використову- 

вати системні знання мови в 

теоретичному / практичному, 
синхронному / діахронному, діа- 

лектологічному, стилістично- 

му, соціокультурном, семіотич- 

ному аспектах для аналізу та 

синтезу ідей, задіювати систе- 

мні знання сучасних мовознав- 

чих, літературознавчих і пере- 

кладознавчих студій у власній 

дослідницько-інноваційній діяль- 
ності. 

            + 
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6. Результати навчання аспірантів із дисципліни (освітнього компонента) «Пе- 

рекладознавство у міждисциплінарному вимірі». 

Результати навчання аспірантів із дисципліни базуються на програмних результатах 

навчання, визначених освітньо-науковою програмою «Філологія у вимірах сьогодення: 

мовознавство, літературознавство, перекладознавство» 

ПРН 1. Критично аналізувати й оцінювати основні класичні та новітні філологічні 

концепції, фундаментальні праці з перекладознавства; глибоко розуміти важливість пере- 

кладу як засобу міжкультурної комунікації та міжмовного посередництва; знати теорети- 

чні й практичні проблеми антропоцентричного когнітивно-діяльнісного підходу в теоріях 

перекладу, зокрема в галузі письмового перекладу художніх і нехудожніх текстів, і про- 

понувати шляхи їх вирішення. 

ПРН 2. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі когнітивного 

перекладознавства, когнітивної лінгвістики тексту, жанрології у перекладі; формулювати 

й обґрунтовувати власну наукову концепцію; критично аналізувати наукові досягнення і 

здобутки інших дослідників у межах міждисциплінарної парадигми перекладознавства як 

теоретичної основи дослідження процесу і результату перекладу, що передбачає аналіз 

формування антропоцентричної парадигми лінгво-перекладознавчих досліджень. 

ПРН 3. Обирати адекватну предмету перекладознавчого дослідження у міждисцип- 

лінарному ракурсі методологію, релевантну цілям і завданням тексту / дискурсу в пере- 

кладі, запроваджувати сучасні комунікативно орієнтовані методи наукових досліджень 

для здійснення лінгвокогнітивного, літературознавчого, перекладознавчого / перекладаць- 

кого аналізу вихідного / цільового тексту. 

ПРН 4. Дотримуватися норм наукової етики при здійсненні науково-інноваційної 

діяльності та проведенні власного перекладознавчого дослідження. 

ПРН 5. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі, зокрема й між- 

народному, для розв’язання різноманітних фахових завдань у галузі перекладознавства; 

упевнено володіти академічною українською та іноземною мовами у професійній діяльно- 

сті перекладача та перекладознавчих дослідженнях для реалізації комунікації; демонстру- 

вати значну авторитетність, інноваційність, високу ступінь самостійності, академічну та 

професійну доброчесність, постійну відданість розвитку нових ідей або процесів у пере- 

дових контекстах професійної та наукової діяльності. 

ПРН 6. Презентувати результати власних оригінальних наукових досліджень дер- 

жавною та іноземною мовами в усній та писемній формі: продукувати і грамотно оформ- 

лювати різножанрові наукові тексти відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презента- 

ція, виступ на конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо). 

ПРН 7. Формулювати базисні засади письмового перекладу різних жанрів та їх 

окремих складових, одиниць текстового рівня, що формують жанрово-стилістичний інва- 

ріант / варіант певного тексту / групи текстів; здійснювати доперекладознавчий / перекла- 

дознавчий аналіз оригінальних текстів різних жанрів із метою визначення їх жанрово- 

стилістичної домінанти (текстового / художнього концепту);встановити інваріантні / варі- 

ативні ознаки тексту оригіналу в перекладі на всіх текстових рівнях; диференціювати жа- 

нрово- стилістичну домінанту й авторський ідіостиль тексту оригіналу в перекладі; уста- 

новити жанрово- стилістичну домінанту тексту оригіналу в перекладі. 

ПРН 8. Застосовувати принципи організації і проведення комплексних теоретичних 

і експериментальних досліджень у науках гуманітарного циклу, зокрема у сфері перекла- 

дознавства, з урахуванням відомих когнітивних перекладознавчих наукових розвідок, 

міжнародних стандартів і рекомендацій, що унаочнюють зв'язок перекладу з літературо- 

знавством і лінгвістикою тексту. 

ПРН 9. Дотримуватися правил ефективної роботи в команді, аналізувати й опису- 

вати ситуацію професійної взаємодії на основі знань етичних, психологічних і соціокуль- 

турних детермінант поведінки та діяльності людини; обирати і застосовувати оптимальні 
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технології ефективної комунікації у процесі перекладацької діяльності. 

ПРН 10. Використовувати сучасні освітні технології, методи і засоби навчання з 

метою забезпечення високого рівня особистісного та професійного розвитку перекладача; 

застосовувати методологічні принципи міждисциплінарних науково-практичних дослі- 

джень для реалізації глобальної стратегії адекватного переклад; адекватно обирати лока- 

льні стратегії і тактики перекладу для здійснення філологічного та адекватного перекладу 

художніх і нехудожніх текстів. 

ПРН 11. Використовувати наукометричні бази даних і сучасні технології з метою 

забезпечення власної наукової та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публіка- 

цій, звітів, ділової та особистої документації. 

ПРН 12. Приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей задля руху до спільної 

мети; цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність (толерантність); усві- 

домлювати рівні можливості і гендерні проблеми у процесі перекладацької діяльності як 

засобу міжкультурної комунікації та міжмовного посередництва. 

 
                                                    Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання, визначених навчальною дисципліною 

(освітнім компонентом) «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» 

компетентностям, визначеним освітньо-науковою програмою 
 

 
Програмні результати 

навчання 

Результати навчання 

з дисципліни 
(освітнього компонента) 

ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПР 

Н 

5 

ПР 

Н 

6 

ПРН 

7 

ПР 

Н 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінюва- 

ти основні класичні та новітні філологічні 

концепції, фундаментальні праці конкрет- 

ної філологічної спеціалізації, глибоко ро- 
зуміти теоретичні й практичні проблеми в 

галузі дослідження і пропонувати шляхи їх 

вирішення. 

+            

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні 

наукові погляди у галузі дослідження, фо- 

рмулювати й обґрунтовувати власну нау- 

кову концепцію; критично аналізувати 

власні наукові досягнення і здобутки ін- 

ших дослідників. 

 +           

ПРН 4. Обирати адекватну предмету філо- 
логічного дослідження методологію, за- 

проваджувати сучасні методи наукових 
досліджень для розв’язання широкого кола 
проблем і завдань у галузі філології. 

  +          

ПРН 5. Дотримуватися норм наукової 

етики при здійсненні науково- 

інноваційної діяльності та проведенні 

власного дослідження. 

   +         
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Продовження Таблиці 2 
 

 
Програмні результати 

навчання 

Результати навчання 

з дисципліни 
(освітнього компонента) 

ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взає- 

модіяти в науковому просторі, зокрема й 

міжнародному, для розв’язання різнома- 
нітних фахових вузькоспеціальних і зага- 

льних завдань у галузі філології та між- 

дисциплінарних досліджень; упевнено 

володіти академічною українською та 

іноземною мовами у професійній діяль- 

ності та філологічних дослідженнях для 

реалізації комунікації; демонструвати 

значну авторитетність, інноваційність, 

високу ступінь самостійності, академічну 

та професійну доброчесність, постійну 

відданість розвитку нових ідей або про- 
цесів у передових контекстах професій- 
ної та наукової діяльності. 

    +        

ПРН 10. Презентувати результати влас- 

них оригінальних наукових досліджень 

державною та іноземною мовами в усній 

та писемній формі: продукувати і грамо- 

тно оформлювати різножанрові наукові 

тексти відповідно до сучасних вимог 

(стаття, есе, презентація, виступ на кон- 
ференції, публічна науково-популярна чи 
наукова лекція тощо). 

     +       

ПРН 14. Формулювати фундаментальну 

наукову проблему в галузі філології (мово- 

знавство, літературознавство, перекладо- 

знавство) та робочу гіпотезу з досліджу- 

ваної проблеми. 

      +      

ПРН 15. Застосовувати принципи орга- 

нізації й проведення комплексних теоре- 

тичних і експериментальних досліджень 

в сфері філології (мовознавство, літера- 

турознавство, перекладознавство) з 

урахуванням відомих наукових розвідок, 
міжнародних стандартів і рекоменда- 

цій. 

       +     

ПРН 17. Дотримуватися правил ефектив- 

ної роботи в команді, аналізувати і опису- 

вати ситуацію професійної взаємодії на 

основі знань етичних, психологічних і соці- 

окультурних детермінант поведінки та 

діяльності людини; обирати і застосову- 

вати оптимальні технології ефективної 

комунікації. 

        +    
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Закінчення Таблиці 2 
 
 

 
Програмні результати 

навчання 

Результати навчання 

з дисципліни 
(освітнього компонента) 

ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 18. Використовувати сучасні осві- 

тні технології, методи і засоби навчання 

з метою забезпечення високого рівня 

особистісного та професійного розвитку 
студента, планувати та ефективно ви- 

користовувати час у науковій і педагогі- 

чній діяльності, удосконалювати педаго- 

гічну майстерність. 

         +   

ПРН 21. Використовувати наукометри- 

чні бази даних і сучасні технології з ме- 

тою забезпечення власної наукової, педа- 

гогічної та інноваційної діяльності, у 

підготовці наукових публікацій, звітів, 
ділової та особистої документації. 

          +  

ПРН 22. Приймати обґрунтовані рішення, 

мотивувати людей задля руху до спільної 
мети; цінувати та поважати різноманіт- 

ність і мультикультурність (толерант- 

ність); усвідомлювати рівні можливості і 

гендерні проблеми. 

           + 

 

 

7. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та форм 

оцінювання з навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

«Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі». 

 

Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання, методів навчання та форм 

оцінювання з навчальної дисципліни 

(освітнього компонента) «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» 

 

Програмні результати навчання Методи навчання Форми  

оцінювання 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні кла- 

сичні та новітні філологічні концепції, фундаментальні 

праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко ро- 

зуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослі- 
дження і пропонувати шляхи їх вирішення. 

Загальнонауко- 

ві методи тео- 

ретичного пі- 

знання: ана- 
ліз,синтез, аб- 

страгування, 

узагальнення. 

 
 

Технологія 

Індивідуальне і 

групове опиту- 

вання. 

 

 

 

 
Експрес- 

конт- 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди 

у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати вла- 

сну наукову концепцію; критично аналізувати власні нау- 
кові досягнення і здобутки інших дослідників. 
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ПРН4.Обирати адекватну предмету філологічного дослі- 

дження методологію, запроваджувати сучасні методи науко- 

вих досліджень для розв’язання широкого кола проблем і за- 
вдань у галузі філології. 

особистісно 

орієнтовано- 

го навчання 

роль. 

ПРН 5. Дотримуватися норм наукової етики при здійсненні 

науково-інноваційної діяльності та проведенні власного до- 

слідження. 

Методи інтерак- 

тивного (комуні- 

кативного) і про- 
блемного навчання 

 
 

Методи навчання: 

• групо- 
ва диску- 
сія, 

• дидактичні 

та ділові ігри, 

що імітують до- 
сліджувані про- 

цеси, 

ситуаційний 
аналіз (кейс- 

метод), дослі- 

дження ситу- 
ації професій- 

ної взаємодії з 

використан- 

ням різних 
методів (ана- 

ліз літератур- 

них джерел, 
спостере- 

жень, ін- 

терв’ю), пре- 

зентація ре- 
зультатів ви- 

конаних дослі- 

джень. 

 
 

Індивідуаль- 
ні завдання: 

• творчі есе з те- 

оретичних проблем 

когнітивно- диску- 
рсивних аспектів 

перекладознавст- 

ва, 

• когнітивно- дис- 

курсивний аналіз 
різножанрових те- 

кстів (художніх і 

 
Оцінюван- 
ня роботи 

аспірантів в 

групах. 

 

 

 

 

 
Оцінювання 

індивідуальних 

завдань аспі- 
рантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематичне тес- 
тування 

 

 

 

 

 

 

 
Тематичне 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модульна 

контроль- 

на робота. 

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому 

просторі, зокрема й міжнародному, для розв’язання різно- 
манітних фахових вузькоспеціальних і загальних завдань у 

галузі філології та міждисциплінарних досліджень; упевне- 

но володіти академічною українською та іноземною мовами 

у професійній діяльності та філологічних дослідженнях для 
реалізації комунікації; демонструвати значну авторитет- 

ність, інноваційність, високу ступінь самостійності, акаде- 

мічну та професійну доброчесність, постійну відданість 
розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах 

професійної та наукової діяльності. 

ПРН 10. Презентувати результати власних оригінальних на- 

укових досліджень державною та іноземною мовами в усній 

та писемній формі: продукувати і грамотно оформлювати рі- 
зножанрові наукові тексти відповідно до сучасних вимог 

(стаття, есе, презентація, виступ на конференції, публічна на- 

уково-популярна чи наукова лекція тощо). 

ПРН 14. Формулювати фундаментальну наукову проблему в 

галузі філології (мовознавство, літературознавство, пере- 

кладознавство) та робочу гіпотезу з досліджуваної пробле- 
ми. 

ПРН 15. Застосовувати принципи організації й проведення 

комплексних теоретичних і експериментальних дослі- 

джень. В сфері філології (мовознавство, літературознавст- 
во, перекладознавство) з урахуванням відомих наукових 
розвідок, міжнародних стандартів і рекомендацій. 

ПРН 17. Дотримуватися правил ефективної роботи в 

команді, аналізувати і описувати ситуацію професійної 
взаємодії на основі знань етичних, психологічних і соціо- 

культурних детермінант поведінки та діяльності люди- 

ни; обирати і застосовувати оптимальні технології 
ефективної комунікації. 

ПРН 18. Використовувати сучасні освітні технології, ме- 

тоди і засоби навчання з метою забезпечення високого рів- 

ня особистісного та професійного розвитку студента, 
планувати та ефективно використовувати час у науковій і 

педагогічній діяльності, удосконалювати педагогічну май- 
стерність. 

ПРН 21. Використовувати наукометричні бази да- 

них і сучасні технології з метою забезпечення влас- 

ної наукової, педагогічної та інноваційної діяльнос- 

ті,у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової 

та особистої документації. 
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ПРН 22. Приймати обґрунтовані рішення, мотивувати 

людей задля руху до спільної мети; цінувати та пова- 

жати різноманітність і мультикультурність (толера- 

нтність); 

усвідомлювати рівні можливості і гендерні проблеми. 

нехудожніх) та їх 

• переклад 

 

 

Залік 

 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів 

навчання та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 

Контроль результатів навчання аспіранта з дисципліна «Перекладознавство у міждис- 

циплінарному вимірі» здійснюється у формі вхідного, поточного, модульного та підсумко- 

вого (семестрового) контролю. Механізм і критерії оцінювання оприлюднюються кафед- 

рою англійської і німецької філології та перекладу імена професора І. В. Корунця на своє- 

му сайті http://translationstudies.knlu.edu.ua/ та інформаційному стенді та доводяться до ві- 

дома аспірантів до початку навчального року. 

 

Вхідний контроль застосовується як передумова успішної організації вивчення дис- 

ципліни. 

Він надає змогу визначити наявний рівень знань аспірантів і слугує орієнтиром для 

реалізації індивідуального підходу в процесі викладання дисципліни та визначенні форм 

організації освітнього процесу і методів навчання. 

 

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час 

опанування навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види  

навчальної діяльності аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарсь- 

кому занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки і практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у 

тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях.  

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за на- 

копичувальною системою. 

Система оцінювання результатів навчання аспірантів 

з дисципліни «Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» 
 

Види на- 
вчальної 
діяльності 
аспіранта 

 

Аудиторна навчальна робота 
аспіранта 

(на семінарах) 

Модуль- 
на конт- 
рольна 
робота 

Само- 
стійна 

навчаль- 
на робота 
аспіранта 

Теми 
семінарських 1 2 3 4 

 
Реферат 

занять     5  
     

0 
 

Максимальна 
кількість 1 10 10 1 10 

балів 0   0   

 

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Перекладо- 
знавство у міждисциплінарному вимірі» передує написання аспірантами модульної конт- 
рольної роботи. 

http://translationstudies.knlu.edu.ua/
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Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни 
«Перекладознавство у міждисциплінарному вимірі» 

Модульна контрольна робота включає 2 завдання, з яких кожне оцінюється за насту- 
пними критеріями. Відповідь на кожне завдання модульної контрольної роботи оцінюєть- 
ся за 25- бальною шкалою. 

23-25 балів виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викла- 
дом відповідь, що містить самостійні судження та демонструє здатність творчого 
розв’язання завдання. 

18-22 бали виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, по- 
слідовна, але містить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу і практичного 
розв’язання проблеми, рівень самостійності суджень недостатній. 

15-17 балів виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності 
і помилки в розкритті проблеми, рівень самостійності суджень недостатній. 

14 балів і менше виставляється за умови відсутності вичерпаної відповіді на питан- 
ня, наявності значної кількості неточностей і фактологічних помилок, що свідчить про 
поверховість знань аспіранта. 

Виконане завдання має включати такі складники: обґрунтування актуальності, ви- 
кладення змісту, висновки. 

Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 50. 
 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

 

№ з/п 
Форма підсумкового 

контролю 
Види навчальної діяльності 

аспіранта 
Максимальна 
кількість балів 

1.  

 
Передбачений підсумко- 
вий контроль – залік 

Аудиторна та самостійна 
навчальна робота аспіранта 

50 

2. Модульна контрольна робота 
(МКР) 

50 

3. Залік 100 

 

Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі 
види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і вечір- 
ньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми 
поточного та підсумкового контролю, передбачені робочою програмою навчальної дисци- 
пліни. 

У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форм здобуття освіти відвідува- 

ти всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають індивідуальний графік 

відвідувань (не менше 50%),а решту завдань виконують дистанційно. Аспіранти пого- 

джують цей графік із викладачем і відділом науково-дослідної роботи. Графік повинен 

бути затверджений проректором із наукової роботи. 

Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні причини (хворо- 

ба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну кількість аудитор- 

них занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та форми і терміни відпрацювання 

пропущених занять із навчальної дисципліни аспірантами денної форми здобуття освіти 

визначає кафедра англійської і німецької філології та перекладу імена професора І. В. Ко- 

рунця і доводить до відома аспірантів конкретні графіки відпрацювання пропущених за- 

нять із дисципліни і критерії оцінювання. 
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Семестровий контроль із навчальної дисципліни «Перекладознавство у міждисцип- 

лінарному вимірі» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навча- 

льним планом і графіком навчального процесу. 

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за100-бальною шка- 

лою і шкалою ЄКТС. На заліку науково-педагогічний працівник виставляє семестровий 

рейтинговий бал, оцінку за залік («зараховано / не зараховано»), кількість балів за 100- 

бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС. 

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал із навчальної дисципліни 60 і 

вище, отримують оцінку «зараховано» і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання 

заліку. 

Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, скла- 

дають залік. Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за націона- 

льною шкалою 

«не зараховано», то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому, незалежно від 

набраного семестрового рейтингового балу, виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 

балів за 100 бальною шкалою. 
 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В 
добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D  

задовільно 
60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно 

 

На заліку у графі відомості обліку успішності «Відмітка про залік» науково- 

педагогічний працівник виставляє: 

• оцінку за залік за національною шкалою («зараховано»); 

• кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з 

навчальної дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою); 

• оцінку за шкалою ЄКТС(А, В, С, D, Е). 

В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абре- 

віатури не допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за 

національною шкалою, кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС. 

 

 
9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

 

 

№ 
з/п 

 

 
№ і назва теми 

(включно із темами, що винесені на 
самостійне опрацювання) 

Кількість годин 

Денна / вечірня форма Заочна форма 

 
 

Ра- 
зом 

у тому числі 
Ра- 
зом 

у тому числі 

 
Лек 
ції 

Семінар- 
ські / 

практичні 
заняття 

Само- 
стійна 
робота 

 
Лек 
ції 

Семінар 
ські / 

практич 
ні   

заняття 

 
Самостійна 

робота 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Міждисциплінарний характер перекладознавства 

 у теоретико-методологічному вимірі 
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1. Новітні напрями гуманітар- 
них знань з огляду перекла- 
дознавства. 
Аналіз історико-культурних засад 
урахування в перекладацькій теорії  
і практиці досліджень із міжкульту- 
рної комунікації, семіотики, диску- 
рсології, когнітивістики, концепто- 
логії. 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

2. Міжкультурна комунікація і 
переклад. 
Теорії зв’язку мови, мислення і 
культури, ролі мови в міжкультур- 
ній комунікації; аналіз основних 
видів комунікації (вербальна, неве- 
рбальна, паравербальна), а також 
основних функцій комунікації. 

8 2 -- 6 9 1 -- 8 

3 Систематизація знань про 
семіотичні дослідження в 
перекладі 
Семіотика як наука про знакові сис- 
теми: семіотика і вторинні моде- 
люючи системи; мистецтво як зна- 
ковий феномен: кореляція креолізо- 
ваних текстів у перекладі як поліко- 
дових систем; сучасні напрями се- 
міотики з огляду перекладу – біосе- 
міотика, етносеміотика, лінгвосемі- 
отика, абстрактна семіотика. 

10 2 2 6 10 1 1 8 

4 Дискурсивний підхід у 
перекладознавстві. 
Поняття дискурсу і тексту в пере- 
кладі, дискурс як інституційне яви- 
ще, типи (види) дискурсу, текст- 
типологічна диверсифікація диску- 
рсу. 

8 2 -- 6 10 1 1 8 

5 Лінгвоконцептологія і пе- 
рекладознавство. 
Аналіз статичних і динамічних 
когнітивних структур у перекла- 
ді (концепт, фрейм, сценарій): 
психолінгвістичний, лінгвоког- 
нітивний і лінгвокультурологіч- 
ний підходи до вивчення конце- 
птів; способи ідентифікації кон- 
цепту в тексті оригіналу; засто- 
сування фреймових і слотових 
моделей у перекладацькій прак- 
тиц.і 

10 2 2 6 9 1 -- 8 

 Разом годин за модулем1 44 10 4 30 46 4 2 40 

Змістовий модуль 2 Полідисциплінарні теоретико-методологічні принципи перекладознавчих  
досліджень 
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6. Теоретико-методологічні 

концепції міжкультурної 

комунікації в перекладі 
Концепції «культурної граматики» 
(Е. Холл), концепції «ментальних 
програм» (Г. Ховстеде), концепції 

мови і культури (Е. Сепір, У. 
Уорф), які передбачають, окрес- 
люють і прогнозують інваріантні / 
варіативні проблеми перекладу у 

ракурсі міжкультурної комунікації 

10 2 2 6 8 -- -- 8 

7. Семіотичний підхід до пе- 

рекладу 
Тлумачення поняття «текст культу- 
ри» (термін – Ю. Лотмана) з огляду 
семіотичного підходу до перекладу; 
розгляд процесу і результату пере- 
кладу як явища мистецтва з ураху- 
ванням креативності впливу пере- 
кладача у його/її індивідуально- 
авторському прояві на адекватність 
відтворення оригіналу в перекладі; 
полікодовість тексту оригіналу в 
перекладі; поняття «мистецтво пе- 
рекладу» (підходи Р. Барта, У. Еко, 
К. Леві-Стросса); сучасні вітчизняні 
дослідження психології переклада- 
цької творчості (О. Ребрій, С. Засє- 
кін); 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

8. Інституційні дискурси 

в перекладі 
«Відтворення дискурсу» і «пере- 

клад тексту» як засадничі методо- 

логічні поняття дискурсології в 

перекладі; текст-типологія праг- 

матичних текстів у перекладі; ре- 

левантність поняття «мовленнєвий 

акт» цілям усного перекладу. 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

9. Методи концептуального 

аналізу в перекладі 
Перекладацьке рішення як основа 

визначення стратегії перекладу; 

розвиток методів когнітивного мо- 

делювання в перекладознавстві; 

методика фреймового моделюван- 

ня текстового концепту в перекла- 
ді. 

10 2 2 6 8 -- -- 8 

10 Стратегії і тактики перекла- 

ду крізь призму міждисцип- 
лінарного підходу 
Методи перекладознавчого, зіста- 
вного компаративного і контрас- 
тивного аналізу одиниць аналізу, 

що відповідають цілям оригіналу 
в перекладі 

10 2 2 6 12 2 2 8 

 Разом годин за модулем 2 46 10 6 30 44 2 2 40 
 Усього годин 90 20 10 60 90 6 4 80 
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10. Рекомендована література (у тому числі Інтернет ресурси) 
Основна: 

1. Коптілов, В. В. (1971). Актуальні питання українського художнього перекладу. 

Київ : Дніпро 

2. Професійно-орієнтований переклад у когнітивно-дискурсивному ракурсі (2018): 

навчальний посібник / В. Г. Ніконова, Ю. В. Кононець, Х. Б. Мелько, Е. В. Польова, В. Б. 

Скрябіна, В. П. Сніцар, О. І. Чернікова. Київ: Видавничий центр КНЛУ. 

3. Райс, К. (1978). Классификация текстов и методы перевода. Вопросы теории пере- 

вода в зарубежной лингвистике. Москва. 202–228.. 

4. Boguslawska-Tafelska, M. (2001). Psycholinguistic Mechanisms in Translation . Acta 

Neophilologia. Olsztyn : Wydawnictwo UWM. 3, 11–24. 

5. Duff, A. (1989). Translation. Oxford : Oxford Univ. Press. 

6. Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. 

Amsterdam : John Benjamins. URL: https://ru.scribd.com/document/224735720/194290699- 

Basic-Concepts-and-Models-for-Interpreter-and-Translator-Training. doi : https://doi.org/10. 

1075/btl.8 

  7. House, J. (2016). Translation as communication across languages and cultures. New 

York :  Routledge. doi: 10.4324/9781315668956 

8/. Kade, O. (1980). Die Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und 

Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. Leipzig : Verlag Enzyklopädie. 

 

Додаткова: 
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4. Оболенская Ю. Л. (2006). Художественный перевод и межкультурная коммуникация. 
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https://ru.scribd.com/document/224735720/194290699-Basic-Concepts-and-Models-for- 

Interpreter-and-Translator-Training. doi : https://doi.org/10.1075/btl.8 
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20. Zasyekin, S. (2010). Translation as a Psycholinguistic Phenomenon. Journal of 

Psycholinguistic Research. 39 (3), 225–234. Режим доступу: 
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11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання якого 
передбачає навчальна дисципліна (за потреби). 

Електронний ресурс, на якому розміщено додаткову інформацію щодо дисципліни, – 

приклади контрольних і залікових завдань, тематика рефератів, методичні вказівки з ви- 

конання самостійної роботи тощо – сайт http://translationstudies.knlu.edu.ua/ кафедри анг- 

лійської і німецької філології та перекладу імена професора І. В. Корунця. 

http://translationstudies.knlu.edu.ua/
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