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1. Мета вивчення дисципліни: 
сприяти формуванню у аспірантів професійних компетентностей, необхідних для інновацій- 

ної науково-дослідницької і викладацької діяльності в галузі перекладознавства, шляхом поглиб- 

лення системи наукових знань про сутність перекладу як інструменту пізнання і як (са- 

мо)рефлексії, як творчого процесу когнітивно-комунікативної взаємодії, у якій особистості пере- 

кладача відводиться провідна роль, що дозволить систематизувати знання аспірантів про переклад 
як процес спільного породження й перетворення смислів відповідно до когнітивно- 

комунікативних потреб представників різних лінгвокультурних спільнот; пояснити множинність 
перекладів у світлі концепцій творчості у перекладі (мовоцентричної, текстоцентричної і діяльніс- 

ноцентричної), сприяти усвідомленню аспірантами креативної специфіки перекладацького modus 

operandi у прийнятті перекладацьких рішень, що зумовлює стратегію креативності у художньому 
перекладі часово віддаленого першотвору; сприяти формуванню у аспірантів здатності застосо- 

вувати лінгвохудожню модель комплексного аналізу художнього перекладу, що інкорпорує три 
складники: образний, текстуальний і прагматичний. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального плану): 
    3 кредити ЄКТС;  90 год., у тому числі: 

 
 Денна/вечірня форма навчання Заочна 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: теоретичні основи художнього перекладу; базові категорії та поняття жанроло- 

гії у перекладі; базисні засади перекладу різних складових художнього тексту, одиниць текстового 
рівня, що формують жанрово-стилістичний інваріант / варіант певного тексту / групи текстів; зв'я- 

зок перекладу з літературознавством і лінгвістикою тексту; важливість перекладу як засобу між- 

культурної комунікації та міжмовного посередництва. 
3.2. Вміти: робити лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий / перекладацький 

аналіз вихідного / цільового тексту; здійснювати доперекладознавчий / перекладознавчий аналіз 
оригінальних художніх текстів із метою визначення їх жанрово-стилістичної домінанти; установи- 

ти жанрово-стилістичну домінанту тексту оригіналу в перекладі; з’ясувати інваріантні / варіативні 
ознаки тексту оригіналу в перекладі на всіх текстових рівнях; диференціювати жанрово- 

стилістичну домінанту й авторський ідіостиль тексту оригіналу в перекладі; застосовувати мето- 

дологічні принципи здійснення підрядкового та вірного / адекватного перекладу художніх текстів. 
Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти комплексними знаннями із 

загальнофілологічних дисциплін (мовознавства і літературознавства). Знання та навички, отримані 
в результаті вивчення даних курсів, створюють необхідну базу для вивчення курсу «Особистість 
перекладача і диверсифікація перекладів» і мають високу ступінь кореляції з ними. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. 
Дисципліна «Особистість перекладача і диверсифікація перекладів» належить до переліку 

дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на поглиблення і систематизацію знань 
аспірантів щодо сутності перекладу як інструменту пізнання і як (само)рефлексії, як творчого про- 

цесу когнітивно-комунікативної взаємодії, у якій особистості перекладача відводиться провідна 
роль. Курс дозволить систематизувати знання аспірантів про переклад як процес спільного поро- 

дження й перетворення смислів відповідно до когнітивно-комунікативних потреб представників 
різних лінгвокультурних спільнот. Множинність перекладів пояснюється у світлі концепцій твор- 
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чості у перекладі (мовоцентричної, текстоцентричної і діяльнісноцентричної). У межах цього кур- 

су аспіранти опановують вміннями застосовувати лінгвохудожню модель комплексного аналізу 
художнього перекладу, що інкорпорує три складники: образний, текстуальний і прагматичний. 

Курс включає два змістових модулі. 
У першому модулі надається уявлення про перекладача як творчу особистість, що передба- 

чає аналіз формування антропоцентричної парадигми лінгво-перекладознавчих досліджень: роз- 

виток антропоцентричного когнітивно-діяльнісного підходу в теоріях перекладу; формування ін- 

теракційної моделі перекладацької діяльності; розгляд проблеми мовної і метамовної особистос- 

ті перекладача: перекладацька персонологія; характеристики професійної мовної особистості пе- 

рекладача; основні компоненти іміджу перекладача; поняття метамовної особистості перекладача; 
аналіз номінативної діяльності перекладача як творчості: характеристика комунікативної пове- 

дінки перекладача; лінгвістичний та емоційний інтелект перекладача; професійна етика перекла- 

дача; помилки перекладу; емпатизація перекладу; персуазивний голос перекладача; екологія пере- 

кладу; постулати екологічного перекладу; зіставлення перекладацької творчості vs креативність: 

творчість як методологічна основа філософії перекладу; переклад як творчий інструмент пізнання  
і як (само)рефлексія; переклад як джерело вдосконалення особистості; характеристика творчості 
перекладача як співтворчості; перекладацька творчість як подолання обмежень; креативна спе- 

цифіка перекладацького modus operandi; прийняття перекладацьких рішень; стратегія креативності 
у художньому перекладі. 

У другому модулі розглядається множинність перекладів у світлі концепцій творчості у пе- 

рекладі, що передбачає розгляд множинності перекладів як визначальної риси онтології перекла- 

ду: поняття перекладацької множинності; інформаційна неоднорідність тексту; ентропія тексту як 
передумова множинності інтерпретації і перекладу; множинність інтерпретацій оригіналу як на- 

слідок інформаційної ентропії тексту; поняття і складові перекладної ентропії тексту; визначення 
інформаційної ентропії тексту оригіналу; ентропія тексту оригіналу і мови перекладу як складники 
перекладної ентропії тексту; явище перекладацької множинності в українському художньому пе- 

рекладі; соціологія перекладу; гендерна проблематика перекладу; аналіз множинності перекладів 
у світлі мовоцентричної концепції творчості у перекладі: творчість у лінгвістичних теоріях пере- 

кладу; мовні перекладацькі труднощі як джерело реалізації творчого потенціалу акту перекладу; 
перекладацькі труднощі у світлі проблеми перекладності / неперекладності; природа перекладаць- 

ких труднощів та їх типологія; тлумачення множинності перекладів у світлі текстоцентричної 
концепції творчості у перекладі: переклад як текстотворчість; методологічні засади комплексного 
аналізу художнього перекладу; лінгвохудожня модель перекладознавчого аналізу тексту, її склад- 

ники та принципи їх взаємодії. образна складова лінгвохудожньої моделі перекладознавчого ана- 

лізу; текстуальна складова лінгвохудожньої моделі перекладознавчого аналізу; прагматична скла- 

дова лінгвохудожньої моделі 
перекладознавчого аналізу; дослідження множинності перекладів у світлі діяльнісно-центричної 
концепції творчості у перекладі: переклад як когнітивний семіозис; ретроспективне експеримен- 

тальне дослідження цільової перекладацької номінації; експеримент у перекладознавстві як дже- 

рело  емпіричної  інформації;  здійснення   порівняльного   аналізу   текстів   перекладу   трагедії 
В. Шекспіра «Гамлет» з метою унаочнення диверсифікації перекладів часово віддаленого першо- 

твору. 
 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освітнім компонентом) 
«Особистість перекладача і диверсифікація перекладів». 

Компетентності аспірантів з навчальної дисципліни (освітнього компонента) «Особистість 
перекладача і диверсифікація перекладів» базуються на інтегральній, загальних і фахових компе- 

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

знавство, літературознавство, перекладознавство» для здобувачів вищої освіти третього (освіт- 

ньо-наукового) рівня зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки:  
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Інтегральна компетентність 

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

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових ціліс- 

них знань із перекладознавства, історії їх становлення і розвитку, сучасного стану й актуальних 
проблем, новітніх наукових парадигм і методології перекладознавчих досліджень. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до оволодіння загальнонауковим (філософським) системним світоглядом, 

аналізу, синтезу і генерування нових ідей. 
ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні перекладознавчі дослідження на основі 

набуття універсальних навичок дослідника. 
ЗК 3. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та іноземною 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) мовами з метою презентації та 
обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі. Усвідомлення 
необхідності та дотримання норм професійної етики перекладача та розширення загального 
культурного світогляду.  

ЗК 4. Здатність до участі в роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів з 
урахуванням європейської та євроатлантичної інтеграції держави; демонстрації значної 
авторитетності, інноваційності, високого ступеню самостійності, академічної  та професійної 
доброчесності, постійної відданості розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах  
професійної та наукової діяльності. 

ЗК 5. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, 
напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної і світової науки в умовах глобалізації й 
інтернаціоналізації. 

ЗК 6. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній 
діяльності на засадах загальної та спеціальної методології перекладознавчих досліджень. 

ЗК 7. 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. 

 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Здобуття концептуальних і методологічних знань у галузі перекладознавства, зокрема 

засвоєння основних концепцій творчості у перекладі (мовоцентричної, текстоцентричної і діяльні- 
сноцентричної), розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 
наукових перекладознавчих знань, оволодіння термінологією перекладознавства. 

ФК 2. Здатність збирати дані для перекладознавчого дослідження, систематизувати та інтер- 

претувати їх; започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати послідовний процес ґрун- 

товного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. 
ФК 3. Здатність аналізувати перекладознавчі явища з погляду фундаментальних філологічних 

принципів і знань, класичних і новітніх дослідницьких підходів, зокрема діяльнісного, а також на 
основі відповідних загальнонаукових методів,  що дозволить систематизувати знання про переклад 
як інструмент пізнання і як (само)рефлексію, як творчий процес спільного породження й перетво- 

рення смислів відповідно до когнітивно-комунікативних потреб представників різних лінгвокульту- 

рних спільнот. 
ФК 4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі перекладознавства на 

основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з використанням теоретичних 
та експериментальних методів; розширювати та переоцінювати вже існуючі знання з онтології 
художнього перекладу у професійній практиці перекладача. 

ФК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки, синтезу, продукування нових ідей і 
розв’язання комплексних проблем у галузі перекладознавства, зокрема, проблеми перекладу як 
когнітивно-комунікативної взаємодії, у якій особистості перекладача відводиться провідна роль. 
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ФК 6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну діяльність у 
галузі перекладознавства, зокрема в ситуаціях, що потребують нових стратегічних підходів; вільно 
спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань у галузі перекладоз- 
навства, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використовувати ака- 
демічну українську та іноземну мови у професійній діяльності. 

ФК 7. Здатність використовувати системні знання мови в стилістичному, соціокультурному, 
семіотичному аспектах для аналізу та синтезу ідей, задіювати системні знання сучасних 
перекладознавчих студій у власній дослідницько-інноваційній діяльності, усвідомлювати роль 
стратегії креативності у художньому перекладі часово віддаленого першотвору, що реалізується 
через тактики та підпорядковані їм прийоми перекладу. 

ФК 8. Здатність до лінгвокреативної діяльності в професійній сфері. 
ФК 9. Здатність формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі 

перекладознавства, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

ФК 10. Здатність визначати методологічні засади комплексного філологічного дослідження у 
сфері перекладознавства, самостійно розробляти й запроваджувати методологію дослідження, яка 
базується на результатах наукових розвідок, міжнародних стандартах і рекомендаціях.  

ФК 11. Здатність виявляти спільні та відмінні тенденції в розвитку лінгвістики, 
літературознавства й перекладознавства. 
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Таблиця 1  

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною (освітнім компонентом) «Особистість 
перекладача і диверсифікація перекладів», компетентностям, визначеним освітньо-науковою програмою 

 

 

 

Програмні компе- 

тентності 

Компетентності, визначені навчальною дисципліною 
(освітнім компонентом) 

 Загальні 
компетентності 

Фахові компетентності 

ЗК 
1 

ЗК 
2 

ЗК 
3 

ЗК 
4 

ЗК 
5 

ЗК 
6 

ЗК 
7 

ФК 
1 

ФК 2 ФК 
3 

ФК 
4 

ФК 
5 

ФК 
6 

ФК 
7 

ФК 8 ФК 9 ФК 10 ФК 11 

Інтегральна компетен- 

тність 

Здатність розв’язувати 
комплексні проблеми в 
галузі професійної та 
дослідницько-інновацій- 
ної діяльності, що перед- 
бачає глибоке переосми- 
слення наявних і ство- 
рення нових  цілісних 
знань із перекладознавст- 
ва, історії їх становлення 
і розвитку,  сучасного 
стану й актуальних про- 
блем, новітніх наукових 
парадигм і методології 
перекладознавчих дослі- 
джень. 

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

Загальні компетентно- 

сті (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до оволо- 
діння загальнонауковим 
(філософським) систем- 
ним світоглядом, аналізу, 
синтезу і генерування 
нових ідей. 

+                  

ЗК 3. Здатність планува- 
ти і здійснювати компле- 
ксні дослідження на ос- 
нові набуття універсаль- 
них навичок дослідника, 
зокрема і в 
міждисциплінарних 
галузях. 

 +                 
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ЗК 4. Здатність 
спілкуватися з науковою 
спільнотою 
українською та 
іноземною (англійською 
або іншою 
відповідно до специфіки 
спеціальності) мовами з 
метою 
презентації та 
обговорення результатів 
своєї наукової 
роботи в усній та 
письмовій формі. 

  +                

ЗК 7. Здатність до участі 
в роботі вітчизняних та 
міжнародних 
дослідницьких 
колективів з урахуванням 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції держави; 
демонстрації значної 
авторитетності, 
інноваційності, 
високого ступеню 
самостійності, 
академічної та 
професійної 
доброчесності, постійної 
відданості розвитку 
нових ідей або процесів у 
передових контекстах 
професійної та наукової 
діяльності. 
 

   +               

ЗК 8. Здатність до 
осмислення філософсько-
світоглядних 
засад, сучасних 
тенденцій, напрямів і 
закономірностей 
розвитку вітчизняної і 
світової науки в умовах 
глобалізації 
й інтернаціоналізації. 
 

    +              
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ЗК 9. Здатність до 
наукового пізнання, 
застосування 
здобутих знань у 
практичній діяльності на 
засадах 
загальної та спеціальної 
методології. 

     +             

ЗК 10. 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. 

      +            

ФК 1. Здобуття 
концептуальних та 
методологічних знань у 
галузі філології, зокрема 
засвоєння основних 
концепцій, 
розуміння теоретичних і 
практичних проблем, 
історії 
розвитку та сучасного 
стану наукових 
філологічних знань, 
оволодіння 
термінологією з 
досліджуваного 
наукового 
напряму. 
 

       +           



1

0 

 
ФК 2. Здатність збирати 
дані для філологічного 
дослідження, 
систематизувати та 
інтерпретувати їх; 
започатковувати, 
планувати, реалізовувати 
та коригувати 
послідовний процес 
ґрунтовного наукового 
дослідження з 
дотриманням належної 
академічної 
доброчесності. 
 

        +          

ФК 3. Здатність 
аналізувати філологічні 
явища з погляду 
фундаментальних 
філологічних принципів і 
знань, 
класичних та новітніх 
дослідницьких підходів, а 
також на 
основі відповідних 
загальнонаукових 
методів. 
 

         +         

ФК 4. Здатність 
розв’язувати широке коло 
проблем і 
завдань у галузі філології 
на основі розуміння їх 
природи, 
чинників упливу, 
тенденцій розвитку і з 
використанням 
теоретичних та 
експериментальних 
методів; розширювати 
та переоцінювати вже 
існуючі знання і 
професійну 
практику. 
 

          +        



1

1 

 
ФК 5. Здатність до 
критичного аналізу, 
оцінки, синтезу, 
продукування нових ідей 
і розв’язання 
комплексних 
проблем в обраній галузі 
філологічних досліджень. 

           +       

ФК 6. Здатність 
планувати й 
організовувати 
професійну та 
науково-інноваційну 
діяльність у галузі 
філології, зокрема в 
ситуаціях, що 
потребують нових 
стратегічних підходів; 
вільно спілкуватися з 
питань, що стосуються 
сфери 
наукових та експертних 
знань у галузі філології, з 
колегами, 
широкою науковою 
спільнотою, суспільством 
у цілому; 
використовувати 
академічну українську та 
іноземну мови у 
професійній діяльності та 
в обраній галузі 
філологічних 
досліджень. 
 

            +      

ФК 7. Здатність до 
лінгвокреативної 
діяльності в науково- 
інноваційній сфері. 

              +    



1

2 

 
ФК 9. Здатність 
формулювати 
фундаментальну наукову 
проблему в галузі 
філології (мовознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство), 
робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних 
і створення нових 
цілісних знань 
та/або професійної 
практики. 
 

               +   

ФК 10. Здатність 
визначати методологічні 
засади 
комплексного 
філологічного 
дослідження у сферах 
мовознавства, 
літературознавства та 
перекладознавства, 
самостійно розробляти й 
запроваджувати 
методологію 
дослідження, яка 
базується на результатах 
наукових 
розвідок, міжнародних 
стандартах і 
рекомендаціях. 
Удосконалювати методи 
проведення 
експериментальних 
досліджень і 
застосування методів 
статистичної та 
кількісної обробки 
одержаних результатів. 
 
 

                 
+ 

 



1

3 

 
ФК 11. Здатність 
виявляти спільні та 
відмінні тенденції в 
розвитку лінгвістики, 
літературознавства й 
перекладознавства. 

                 + 

ФК 12. Здатність 
використовувати 
системні знання мови в 
теоретичному / 
практичному, 
синхронному / 
діахронному, 
діалектологічному, 
стилістичному, 
соціокультурному, 
семіотичному аспектах 
для аналізу та синтезу 
ідей, 
задіювати системні 
знання сучасних 
мовознавчих, 
літературознавчих і 
перекладознавчих студій 
у власній 
дослідницько-
інноваційній діяльності. 

             +     
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6. Результати навчання аспірантів із дисципліни (освітнього компонента) «Особистість 
перекладача і диверсифікація перекладів». 

Результати навчання аспірантів із дисципліни базуються на програмних результатах на- 

вчання, 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 перекладу як засобу між- 

культурної комунікації та міжмовного посередництва; знати теоретичні й практичні проблеми ан- 

тропоцентричного когнітивно-діяльнісного підходу в теоріях перекладу, зокрема в галузі худож- 

нього перекладу, і пропонувати шляхи їх вирішення. 
ПРН 2. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі жанрології у перекладі; 

формулювати й обґрунтовувати власну наукову концепцію; критично аналізувати наукові досяг- 

нення і здобутки інших дослідників у межах когнітивно-дискурсивної парадигми перекладознавс- 

тва як теоретичної основи дослідження стратегії перекладу, що передбачає аналіз формування ан- 

тропоцентричної парадигми лінгво-перекладознавчих досліджень. 
ПРН 3. Обирати адекватну предмету перекладознавчого дослідження методологію літерату- 

рознавчого, перекладознавчого / перекладацького аналізу вихідного / цільового тексту; запрова- 

джувати сучасні комунікативно орієнтовані методи наукових досліджень, зокрема, лінгвохудожню 
модель комплексного аналізу художнього перекладу, що інкорпорує три складники: образний, 
текстуальний і прагматичний. 

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 міжнародно- 

му, для розв’язання різноманітних фахових завдань у галузі перекладознаувства; упевнено володі- 
ти академічною українською та іноземною мовами у професійній діяльності перекладача та пере- 

кладознавчих дослідженнях для реалізації комунікації; демонструвати значну авторитетність, ін- 

новаційність, високу ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, постійну 
відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової дія- 

льності. 
ПРН 6. Визначати мету власного наукового дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 

абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій. 
ПРН 7. Формулювати базисні антропоцентричні засади художнього перекладу, що обґрунто- 

вують специфіку перекладацького modus operandi у прийнятті перекладацьких рішень і зумовлю- 

ють стратегію креативності у художньому перекладі часово віддаленого першотвору; аналізувати 
множинність перекладів із позицій сучасних концепцій творчості у перекладі (мовоцентричної, 
текстоцентричної і діяльнісноцентричної). 

ПРН 8. Застосовувати принципи організації і проведення комплексних теоретичних і експе- 

риментальних досліджень у науках гуманітарного циклу, зокрема у сфері перекладознавства, з 
урахуванням відомих перекладознавчих наукових розвідок, міжнародних стандартів і рекоменда- 

цій, що унаочнюють зв'язок перекладу з літературознавством і лінгвістикою тексту.  
ПРН 9. Виявляти спільні та відмінні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 
ПРН 10. Дотримуватися правил ефективної роботи в команді, аналізувати і описувати 

ситуацію професійної взаємодії на основі знань етичних, психологічних і соціокультурних 
детермінант поведінки та діяльності людини; обирати і застосовувати оптимальні технології 
ефективної комунікації. 

ПРН 11. Приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей задля руху до спільної мети; ці- 
нувати та поважати різноманітність і мультикультурність (толерантність); усвідомлювати рівні 
можливості і гендерні проблеми у процесі перекладацької діяльності як засобу міжкультурної ко- 

мунікації та міжмовного посередництва. 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання з дисципліни 

(освітнього компонента) «Особистість перекладача і диверсифікація перекладів» 
програмним результатам навчання, визначеним освітньо-науковою програмою 

 

 
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 2. Критично аналізувати та оцінювати 
основні класичні та новітні філологічні кон- 

цепції, фундаментальні праці конкретної 
філологічної спеціалізації, глибоко розуміти 
теоретичні й практичні проблеми в галузі 
дослідження і пропонувати шляхи їх вирі- 
шення. 

+            

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні 
наукові погляди у галузі дослідження, фор- 

мулювати й обґрунтовувати власну наукову 
концепцію; критично аналізувати власні 
наукові досягнення і здобутки інших дослід- 

ників. 

 +           

ПРН 4. Обирати адекватну предмету філоло- 

гічного дослідження методологію, запрова- 

джувати сучасні методи наукових дослі- 
джень для розв’язання широкого кола про- 
блем і завдань у галузі філології. 

  +          

ПРН 5. Дотримуватися норм наукової етики 

при здійсненні науково-інноваційної діяль- 
ності та проведенні власного дослідження. 

   +         

ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взаємодія- 

ти в науковому просторі, зокрема й міжнаро- 

дному, для розв’язання різноманітних фахо- 

вих вузькоспеціальних і загальних завдань у 
галузі філології та міждисциплінарних дослі- 
джень; упевнено володіти академічною укра- 
їнською та іноземною мовами у професійній 
діяльності та філологічних дослідженнях для 
реалізації комунікації; демонструвати значну 
авторитетність, інноваційність, високу сту- 

пінь самостійності, академічну та професійну 
доброчесність, постійну відданість розвитку 

нових ідей або процесів у передових кон- 

текстах професійної та наукової діяльності. 

    +        

ПРН 13. Визначати мету власного наукового 
дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 
абстрактно, адаптуватися до нових умов і 
ситуацій. 

     +       

ПРН 14. Формулювати фундаментальну 
наукову проблему в галузі філології (мово- 

знавство, літературознавство, перекладоз- 

навство) та робочу гіпотезу з досліджуваної 
проблеми. 

      +      
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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 15. Застосовувати принципи організа- 

ції й проведення комплексних теоретичних і 
експериментальних досліджень в сфері філо- 

логії (мовознавство, літературознавство, 
перекладознавство) з урахуванням відомих 
наукових розвідок, міжнародних стандартів 
і рекомендацій. 

       +     

ПРН 16. Виявляти спільні та відмінні 
тенденції розвитку лінгвістики, 
літературознавства й перекладознавства. 

        +    

ПРН 17. Дотримуватися правил ефективної 
роботи в команді, аналізувати і описувати 
ситуацію професійної взаємодії на основі 
знань етичних, психологічних і 
соціокультурних детермінант поведінки та 
діяльності людини; обирати і застосовувати 
оптимальні технології ефективної комунікації. 

         +   

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) «Особистість перекладача і диверсифікація 
перекладів». 

Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання, 
методів навчання та форм оцінювання з навчальної дисципліни 

(освітнього компонента) «Особистість перекладача і диверсифікація перекладів» 
 

 

Результати навчання 

 

Методи навчання 

 

Форми оцінювання 

 

ПРН 2. Критично аналізувати та 
оцінювати основні класичні та 
новітні філологічні концепції, 
фундаментальні праці 
конкретної філологічної 
спеціалізації, глибоко розуміти 
теоретичні й практичні проблеми 
в галузі дослідження і 
пропонувати шляхи їх 
вирішення. 
ПРН 3. Порівнювати і 
класифікувати різні наукові 
погляди у галузі дослідження, 
формулювати й обґрунтовувати 
власну наукову концепцію; 
критично аналізувати власні 
наукові досягнення і здобутки 

Методи організації та 
здійснення навчальної 
діяльності: словесні 
(пояснення, розповідь, лекція, 
бесіда) та практичні (творчі есе 
з теоретичних проблем 
когнітивно-дискурсивних 
аспектів перекладознавства); 
репродуктивні та проблемно-

пошукові; самостійної роботи.  
Методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності: дискусія, 
пізнавальні ігри, створення 
ситуації інтересу у процесі 
викладення матеріалу, 
створення ситуації новизни, 

Вхідний контроль (як 
передумова успішної 
організації вивчення 
дисципліни).  

Поточний контроль 

(оцінюється аудиторна, 
самостійна робота та інші 
види навчальної діяльності 
аспіранта; проводиться на 
кожному практичному 

занятті та за результатами 
виконання завдань 
самостійної роботи; 

передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки і 
практичних навичок 
аспірантів із зазначеної 
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інших дослідників. 
ПРН 4. Обирати адекватну 
предмету філологічного 
дослідження методологію, 
запроваджувати 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. 
ПРН 9. Ефективно спілкуватися і 
взаємодіяти в науковому 
просторі, зокрема й 
міжнародному, для розв’язання 
різноманітних фахових 
вузькоспеціальних і загальних 
завдань у галузі філології та 
міждисциплінарних досліджень; 
упевнено володіти академічною 
українською та іноземною 
мовами у професійній діяльності 
та філологічних дослідженнях 
для реалізації комунікації; 
демонструвати значну 
авторитетність, інноваційність, 
високу ступінь самостійності, 
академічну та професійну 
доброчесність, постійну 
відданість розвитку нових ідей 
або процесів у передових 
контекстах професійної та 
наукової діяльності. 
ПРН 13. Визначати мету 
власного наукового дослідження, 
генерувати нові ідеї, мислити 
абстрактно, адаптуватися до 
нових умов і ситуацій. 
ПРН 14. Формулювати 
фундаментальну наукову 
проблему в галузі філології 
(мовознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство) та робочу 
гіпотезу з досліджуваної 
проблеми. 
ПРН 15. Застосовувати 
принципи організації й 
проведення комплексних 
теоретичних і 
експериментальних досліджень 
в сфері філології (мовознавство, 
літературознавство, 

опора на життєвий досвід 
аспіранта. 
Методи контролю і 
самоконтролю в навчальній 
діяльності: усний, письмовий, 
тестовий, самоконтроль і 
самооцінка. 

Логічні методи навчання: 

абстрагування, аналізу 

(когнітивно-дискурсивний 
аналіз різножанрових текстів 
(художніх і нехудожніх) та 
їх переклад), синтезу, 
індуктивний, дедуктивний. 
Ігровий метод. 
Імітаційний метод. 

Кейс-метод. 

Дослідницький метод. 

теми (у тому числі 
самостійно опрацьованого 
матеріалу) під час роботи на 
практичних заняттях).  

Модульний контроль 

(оцінювання модульної 
контрольної роботи). 

Підсумковий (семестровий) 
контроль (проводиться у 
формі заліку/іспиту за 
обсягом усього навчального 
матеріалу, визначеного 
робочою програмою 
навчальної дисципліни). 
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перекладознавство) з 
урахуванням відомих наукових 
розвідок, міжнародних 
стандартів і рекомендацій. 
ПРН 16. Виявляти спільні та 
відмінні тенденції розвитку 
лінгвістики, 
літературознавства й 
перекладознавства. 
ПРН 17. Дотримуватися правил 
ефективної роботи в команді, 
аналізувати і описувати 
ситуацію професійної взаємодії 
на основі знань етичних, 
психологічних і соціокультурних 
детермінант поведінки та 
діяльності людини; обирати і 
застосовувати оптимальні 
технології ефективної 
комунікації. 
ПРН 22. Приймати 
обґрунтовані рішення, 
мотивувати людей задля руху до 
спільної мети; цінувати та 
поважати різноманітність і 
мультикультурність 
(толерантність); 
усвідомлювати рівні 
можливості і гендерні проблеми. 
 

8. Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів навчання та 
засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 

Контроль результатів навчання аспіранта з дисципліна «Особистість перекладача і 
диверсифікація перекладів» здійснюється у формі вхідного, поточного, модульного та підсумкового 
(семестрового) контролю. Механізм і критерії оцінювання оприлюднюються кафедрою англійсь- 

кої і німецької філології та перекладу імена професора І. В. Корунця на своєму сайті 
http://translationstudies.knlu.edu.ua/ та інформаційному стенді та доводяться до відома аспірантів до 
початку навчального року. 

 

Вхідний контроль застосовується як передумова успішної організації вивчення дисципліни. 
Він надає змогу визначити наявний рівень знань аспірантів і слугує орієнтиром для реалізації ін- 

дивідуального підходу в процесі викладання дисципліни та визначенні форм організації освітнього 
процесу і методів навчання. 

 

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час опану- 

вання навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної 
діяльності аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної під- 

готовки і практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьовано- 

го матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за накопичу- 

вальною системою. 
 

 

 

http://translationstudies.knlu.edu.ua/
http://translationstudies.knlu.edu.ua/
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Система оцінювання результатів навчання аспірантів 

з дисципліни «Особистість перекладача і диверсифікація перекладів» 
 

Види навча- 
льної діяль- 
ності аспіра- 

нта 

 

Аудиторна навчальна робота аспіранта 

(на семінарах) 

Модульна конт- 
рольна робота 

Самостійна 
навчальна ро- 
бота аспіранта 

Теми семі- 
нарських 

занять 
1 2 3 4 

 
 

50 

Реферат 

Максимальна 
кількість ба- 

лів 
10 10 10 10 10 

 

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Особистість перекладача 
і диверсифікація перекладів» передує написання аспірантами модульної контрольної роботи. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни 
«Особистість перекладача і диверсифікація перекладів» 

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

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

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

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

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

Виконане завдання має включати такі складники: обґрунтування актуальності, викладення 
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 кон- 

тролю 
Види навчальної діяльності 

аспіранта 
Максимальна кіль- 

кість балів 

1.  

 
 

Передбачений підсумко- 
вий контроль –залік 

Аудиторна та самостійна на- 
вчальна робота аспіранта 

50 

2. Модульна контрольна робота 
(МКР) 

50 

3. Залік 100 

 

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

Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і вечірньої) і заоч- 
ної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та під- 
сумкового контролю, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форм здобуття освіти відвідувати всі 
аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають індивідуальний графік відвідувань (не 



16 
 

менше 50%), а решту завдань виконують дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викла- 

дачем і відділом науково-дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором із 
наукової роботи. 

Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні причини (хвороба, над- 

звичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну кількість аудиторних занять, вони 
мають їх відпрацювати. Процедуру та форми і терміни відпрацювання пропущених занять із на- 

вчальної дисципліни аспірантами денної форми здобуття освіти визначає кафедра англійської і 
німецької філології та перекладу імена професора І. В. Корунця і доводить до відома аспірантів 
конкретні графіки відпрацювання пропущених занять із дисципліни і критерії оцінювання. 

Семестровий контроль із навчальної дисципліни «Когнітивно-дискурсивні засади перекладо- 

знавства» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, визначеного робо- 

чою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом і графіком 
навчального процесу. 

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шка- 

лою 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. Аспіран- 

ти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік. 
Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною 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 рейтинго- 

вий 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 (абревіатури не 

допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною шка- 

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

 
Ле- 
кції 

Семінар- 
ські / 

практичні 
заняття 

 

Само- 
стійна 
робота 

 
Ле- 
кції 

Семі- 
нарські / 
практи- 

чні 
заняття 

 
Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Перекладач як творча особистість 

1. Формування антропоцентри- 

чної парадигми лінгво- 

перекладознавчих досліджень 
Розвиток  антропоцентричного 
когнітивно-діяльнісного підходу в 
теоріях перекладу. Формування 
інтеракційної моделі перекладаць- 
кої діяльності. 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

2. Мовна і метамовна особис- 

тість перекладача 
Перекладацька персонологія. Ха- 
рактеристики професійної мовної 
особистості перекладача. Основні 
компоненти іміджу перекладача. 
Поняття метамовної особистості 
перекладача. 

8 2 -- 6 9 1 -- 8 

3 Номінативна діяльність 
перекладача як творчість 
Характеристики комунікативної 
поведінки перекладача. Лінгвісти- 
чний та емоційний інтелект пере- 
кладача. Професійна етика пере- 
кладача. Помилки перекладу. Ем- 
патизація перекладу. Персуазив- 
ний голос перекладача. Екологія 
перекладу. Постулати екологічно- 
го перекладу. 

8 2 -- 6 10 1 1 8 

4 Перекладацька творчість 
vs креативність 

Творчість як методологічна основа 
філософії перекладу. Переклад як 
творчий інструмент пізнання і як 
(само)рефлексія. Переклад як дже- 
рело вдосконалення особистості. 

10 2 2 6 10 1 1 8 

5 Творчість перекладача як 
співтворчість. 
Перекладацька творчість як подо- 
лання обмежень. Креативна спе- 
цифіка перекладацького modus 
operandi. Прийняття перекладаць- 
ких рішень. Стратегія креативності 
у художньому перекладі. 

10 2 2 6 9 1 -- 8 

 Разом годин за модулем 1 44 10 4 30 46 4 2 40 
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Змістовий модуль 2. Множинність перекладів у світлі концепцій творчості у перекладі 
6. Множинність перекладів 

як визначальна риса онто- 

логії перекладу 

Поняття перекладацької множин- 
ності. Інформаційна неоднорід- 
ність тексту; ентропія тексту як 
передумова множинності інтерпре- 
тації і перекладу. Множинність 
інтерпретацій оригіналу як наслі- 
док інформаційної ентропії тексту. 
Поняття і складові перекладної 
ентропії тексту. Визначення інфо- 
рмаційної ентропії тексту оригіна- 
лу. Ентропія тексту оригіналу і 
мови перекладу як складники пе- 
рекладної ентропії тексту. Явище 
перекладацької множинності в 
українському художньому пере- 
кладі. Соціологія перекладу. Ген- 
дерна проблематика перекладу. 

10 2 2 6 8 -- -- 8 

7. Множинність перекладів у 
світлі мовоцентричної кон- 

цепції творчості у перекла- 

ді 
Творчість у лінгвістичних теоріях 
перекладу. Мовні перекладацькі 
труднощі як джерело реалізації 
творчого потенціалу акту перекла- 
ду. Перекладацькі труднощі у світ- 
лі проблеми перекладності / непе- 
рекладності. Природа переклада- 
цьких труднощів та їх типологія. 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

8. Множинність перекладів у 
світлі текстоцентричної 
концепції творчості у 
перекладі 
Переклад як текстотворчість: ме- 
тодологічні засади комплексного 
аналізу художнього перекладу. 
Лінгвохудожня модель перекладо- 
знавчого аналізу тексту, її склад- 
ники та принципи їх взаємодії. 
Образна складова лінгвохудожньої 
моделі перекладознавчого аналізу. 
Текстуальна складова лінгвохудо- 
жньої моделі перекладознавчого 
аналізу  Прагматична  складова 
лінгвохудожньої моделіперекладо- 
знавчого аналізу. 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

9. Множинність перекладів у 
світлі діяльнісно- 

центричної концепції твор- 

чості у перекладі 
Переклад як когнітивний семіозис. 

Номінативна діяльність переклада- 
ча як творчість: когнітивно- 

ономасіологічний підхід. Ретро- 

спективне експериментальне до- 

слідження цільової перекладацької 
номінації. Експеримент у перекла- 

дознавстві як джерело емпіричної 
інформації. 

10 2 2 6 8 -- -- 8 
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10 Диверсифікація перекладів 
часово віддаленого першо- 

твору. 
Порівняльний аналіз текстів пере- 

кладу трагедії В. Шекспіра «Гам- 
лет» 

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 

 

10. Рекомендована література (у тому числі Інтернет ресурси) 
 

Основна: 
1. Іваницька М. (2015). Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах: 

[монографія]. Чернівці: Книги–ХХІ. 
2. Некряч Т. Є., Чала Ю. П. (2008). Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів 

:навчальний посібник: [для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів]. 
Вінниця: Нова Книга. 

3. Демецька В. В. (2006). Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми: [моно- 

графія]. Херсон: МП «Норд». 
4. Ребрій О. В. (2012). Сучасні концепції творчості у перекладі: [монографія]. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна. 
5. Стріха М. (2006). Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: 

Факт – Наш час. 
6. Biguenet, J., Schulte, R. (1989). The Craft of Translation. Chicago: University of Chicago Press. 

7. Gutt, E. A. (2000). Translation and Relevance: Cognition and Context, Manchester: St Jerome. 

8. Hatim, B., Mason, I. (1997). The Translator as Communicator. London, New York: Routledge. 

9. Nord, Ch. (1997). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. London 

and New York: St. Jerome Pub. 

10. Venuti, L. (2004). The Translator’s Invisibility. A history of Translation. London, New York: 
Routledge. 

 

Додаткова: 
1. Беньямин В. Задача переводчика [пер. с нем. Евгения Павлова]. URL: http://belpaese 

2000.narod.ru/Trad/benjamin.htm. 

2. Богин Г. И. (1984). Модель языковой личности в ее отношении к різновидностям текстов: ав- 

тореф. дис. на соискание уч. степени доктора филол. наук: спец.10.02.19 «Теория языка». Ле- 

нинград. 
3. Бушев А. В. (2010). Языковая личность профессионального переводчика: [научноеиздание]. 

Тверь: ООО «Лаборатория деловой графики». 
4. Гарбовский Н. К. (2010). Перевод как художественное творчество. Вестник Московского уни- 

верситета. Серия 22: Теория перевода. № 3. С. 4–16. 

5. Диомидова А. (2007). «Творческая личность переводчика»: когнитивные модели формализа- 

ции. KALBOTYRA. № 57(3). С. 71–81. 

6. Енбаева Л. В. (2009). Переводческое решение речевой многозначности (на материале литера- 

туры нонсенса): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сра- 

внительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». Тюмень. 
7. Зорівчак Р. П. (2003). Український художній переклад і буття нації. Спроба історико- 

літературного осмислення. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періоди- 

ки (1914–1939): бібліогр. покажч. / [за заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука; наук. ред. Р. Зорівчак; ред. 
кол.: Б. Якимович (голова) та ін.]. Львів: ВЦ ЛНУ імені І. Франка. С. 5–16. 

8. Зорівчак Р. П. (2007). Український художній переклад як націєтворчий чинник. Зарубіжна лі- 
тература. Квіт. (Чис. 14). С. 1–5. 

9. Казакова Т. А. (2006). Художественный перевод: в поисках истины. Санкт-Петербург: Филоло- 

гический факультет СПбГУ. 
10. Комиссаров В. Н. (1988). Смысловая стратификация текста как переводческая проблема. Текст 

и перевод / [отв. ред. А. Д. Швейцер]. Москва: Наука. С. 6–17. 

 

http://belpaese/
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11. Комиссаров В. Н. (1996). Интуитивность перевода и объективность переводоведения. Язык. 
Поэтика. Перевод: сб. науч. тр. Москва: Моск. гос. лингв. ун-т. Вып. 426. С. 91–99. 

12. Косів Г. (2011). Віра Річ. Творчий портрет перекладача. Львів: Піраміда. 
13. Крупнов В. Н. (1976). В творческой лаборатории переводчика. Москва: Международные отно- 

шения. 
14. Куницына Е. Ю. (2008). Языковая личность переводчика как сущность и ипостась. Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. Сер. Филологические науки. 
№ 10 (34). С. 103–106. 

15. Левик В. Перевод как искусство. URL: http://vvl00.narod.ru/vl-002.htm. 
16. Мазур О. В. (2011). Дослідження творчої особистості перекладача у світлі теорії контекстів. 

Науковий вісник Волинського національного  університету  імені  Лесі  Українки.  Ч.  2,  №  6. 
С. 65–71. 

17. Масленникова Е. М. (1999). Моделирование смысловой структуры текста при переводе. Твер- 

ской меридиан: теоретический сборник. Тверь: ТГУ. Вып. 2. С. 96–103. 

18. Мирам Г. (1999). Профессия: переводчик. Київ: Ника-Центр. 
19. Модестов В. С. (2006). Художественный перевод. История, теория, практика. Москва: Издательство 

Литературного Института им. А. М. Горького. 
20. Оболенская Ю. Л. (2006). Художественный перевод и межкультурная коммуникация. Москва: 

Высшая школа. 
21. Ребрій О. В. (2011). «Образ перекладача» VS «образ автора»: взаємодія чи протидія? Вісник 

Житомирського державного університету. Житомир: ЖДУ імені І. Франка. Вип. 56. С. 170– 

174. 

22. Среднестатистический портрет переводчика URL: http://www.trworkshop.net/wiki/ 

23. Топер П. (1998). Перевод и литература: творческая личность переводчика. Вопросы литерату- 

ры. № 6. С. 161–178. 

24. Чередниченко О. І. (2008). Український переклад: З минулого до сьогодення. Од слова путь 
верстаючи й до слова…: Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологіч- 

них наук, професора, заслуженого працівника освіти України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 
С. 21–31. 

25. Benjamin, W. (2000). The Task of the Translator. An Introduction to the Translation of Baudelaire’s 
Tableaux Parisiens. The Translation Studies Reader [Ed. by L. Venuti]. London, New York: 

Routledge. P. 148–159. 

26. Knittlova, D. (2000). On the Degree of Translators’ Creativity. Acta Universitatis Palackianae 

Olomucenis Facultas Philosophica. Philosophica. № 73. P. 9–12. 

27. Levy, J. (2000). Translation as a Decision Process. The Translation Studies Reader [ed. by L. Venuti]. 

London, New York: Routledge. P. 148–159. 

28. Paloposki, O. A., Koskinen, K. (2004). A Thousand and One Translations: Revisiting Re-translations. 

Claims, Changes and Challenges in Translation Studies: selected contributions from the EST Con- 

gress, Copenhagen [ed. by Gyde Hansen, Kirsten Malmkjær, Daniel Gile]. Amsterdam: John Benja- 

mins. P. 27–38. 

29. Wills,W. (1997). Translator Awareness. A Journal of English Language, Literatures in English and 

Cultural Studies. № 33. P. 89–100. 

30. Watts, G. The Amazing Brains of the Real-Time Interpreters. URL: http://www.bbc.com/future/story/ 

20141117-the-ultimate-multi-taskers 

31. Wills, W. (2005). Decision Making in Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies 

[ed. by Mona Baker]. London, New York: Routledge, 2005. P. 57–60. 

32. Xiabin, H. (2007). Translation Norms and the Translator’s Agency. SKASE Journal of Translation 

and Interpretation. Vol. 2, № 1. P. 24–29. 

33. Zawawi, A. (2008). Pinning Down Creativity in Translation: The Case of Literary Texts. URL: 

http://www.translationdirectory.com/articles/article1750.php. 
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11. Додаткові ресурси(за наявності): 
 

www.benjamins.com/#catalog/books/ btl/main The Benjamins Translation Library 

http://www.cognitivelinguistics.org/en/about-cognitive- 

linguistics 

Cognitive Linguistics 

https://www.youtube.com/watch?v=hpVQiFhuQRs Gary Massey on Cognitive Studies in 

Translator Education 

http://www.jostrans.org/ Journal of Specialized Translation (UK) 

http://psychlib.ru/ Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies / ed. by M. Baker. London and New 

York : Routledge, 2001. 654 p. 

. http://termcoord.eu/ Terminology Coordination 

. www.benjamins.com/#catalog/books/ btl/main The Benjamins Translation Library 

http://www.stjerome.co.uk/ show_title.php?doctype The Translator and Interpreter Trainer (UK) 

www.eup.ed.ac.uk/journals.aspx Translation and Literature (UK) 

http://www.tandfonline.com/toc/rtrs20/current Translation Studies (UK) 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання якого передбачає 
навчальна дисципліна (за потреби). 

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

клади контрольних і залікових завдань, тематика рефератів, методичні вказівки з виконання само- 

стійної роботи тощо – сайт http://translationstudies.knlu.edu.ua/ кафедри англійської і німецької фі- 
лології та перекладу імена професора І. В. Корунця. 

http://www.benjamins.com/%23catalog/books/
http://www.cognitivelinguistics.org/en/about-cognitive-
http://www.youtube.com/watch?v=hpVQiFhuQRs
http://www.jostrans.org/
http://psychlib.ru/
http://termcoord.eu/
http://www.benjamins.com/%23catalog/books/
http://www.stjerome.co.uk/
http://www.eup.ed.ac.uk/journals.aspx
http://www.tandfonline.com/toc/rtrs20/current
http://translationstudies.knlu.edu.ua/
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