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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, що дозволить систематизувати знання аспірантів про 

розмаїття теоретичних і методологічних підходів до перекладацької типології інституційних 

дискурсів в аспекті розуміння полімодальності дискурсу як відкритої мовної системи, що 

виявляється у взаємодії знакового та реального світів; сприяти усвідомленню аспірантами ролі 

тексто-дискурсивної категорії адресованості, що, у свою чергу, детермінує як лінгвальні, так і 

екстралінгвальні механізми дискурсу релевантні цілям і завданням локального типу / виду 

перекладу в аспекті відтворення модальності оригіналу; сприяти формуванню у аспірантів 

здатності визначати певну інтерпретаційну модель перекладу як семантичну базу дискурсивної  

/ текстової рецепції, що відображає опредмечену спрямованість дискурсу / тексту на адресата 

комунікації в його семантиці й структурі. 

 

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. 80 год. 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 
3.1. Знати: теоретичні основи письмового перекладу художніх і нехудожніх текстів; базові 

категорії та поняття дискурсології, міжкультурної комунікації, лінгвістики тексту, жанрології у 

перекладі; базисні засади письмового перекладу різних типів текстів / жанрів та їх окремих 

складових, одиниць текстового / дискурсивного рівнів, що формують текст-типологічний / 

жанрово-стилістичний інваріант / варіант певного тексту / групи текстів; зв'язок перекладу з 

дискурсологією і прагмалінгвістикою; важливість перекладу як засобу міжкультурної 

комунікації та міжмовного посередництва. 

3.2. Вміти: робити лінгвістичний, концептуальний, літературознавчий, перекладознавчий 

/ перекладацький аналіз вихідного / цільового тексту; здійснювати доперекладознавчий / 

перекладознавчий аналіз оригінальних текстів різних типів / жанрів із метою визначення їх 

дискурсивного / текст-типологічного характеру з огляду взаємодії як лінгвальних, так і 

екстралінгвальних / комунікативних чинників; установити текст-типологічну / жанрово- 

стилістичну домінанту тексту оригіналу в перекладі з огляду його дискурсивної специфіки; 

з’ясувати інваріантні / варіативні ознаки тексту оригіналу в перекладі на всіх дискурсивних / 

текстових рівнях; диференціювати дискурсивну / текст-типологічну своєрідність й авторський 

імплікатив тексту оригіналу в перекладі; адекватно обирати стратегії / тактики перекладу 

відповідно до дискурсивних / текст-типологічних характеристик одиниці в перекладі; 

застосовувати методологічні принципи здійснення адекватного / еквівалентного перекладу 

художніх і нехудожніх текстів. 

3.3. Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти комплексними 

знаннями із загальнофілологічних дисциплін (мовознавства, літературознавства, дискурсології, 

міжкультурної комунікації). Знання та навички, отримані в результаті вивчення даних курсів, 

створюють необхідну базу для вивчення курсу «Полімодальність інституційних дискурсів у 

перекладі» і мають високу ступінь кореляції з ними.
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4. Анотація навчальної дисципліни. 

Дисципліна «Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» належить до переліку 

дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на поглиблення і систематизацію знань 

аспірантів щодо сутності перекладу як лінгвопсихоментальної діяльності перекладача. Курс 

дозволить систематизувати знання аспірантів про розмаїття теоретичних і методологічних 

підходів до перекладацької типології інституційних дискурсів в аспекті розуміння 

полімодальності дискурсу як відкритої мовної системи, що виявляється у взаємодії знакового та 

реального світів. Курс сприяє усвідомленню аспірантами ролі тексто-дискурсивної категорії 

адресованості, що, у свою чергу, детермінує як лінгвальні, так і екстралінгвальні механізми 

дискурсу, релевантні цілям і завданням локального типу / виду перекладу в аспекті відтворення 

модальності оригіналу. У межах цього курсу аспіранти опановують вміннями визначати певну 

інтерпретаційну модель перекладу як семантичну базу дискурсивної / текстової рецепції, що 

відображає опредмечену спрямованість дискурсу / тексту на адресата комунікації в його 

семантиці й структурі. 

Курс включає два змістових модулі. 

У першому модулі надається уявлення про тексто-дискурсивну категорію адресованості 

з огляду завдань перекладознавства, що передбачає аналіз концептуального лінгвістичного 

каркасу дискурсу: розгляд комунікативних механізмів дискурсу, що полягають у використанні 

певних комунікативних стратегій і тактик; формування «моделей ситуацій», необхідних 

адресатові як підґрунтя інтерпретації тексту; визначення когнітивних механізмів, які 

віддзеркалюють аспекти ментального розуміння дискурсу, що слугують своєрідним «тригером», 

який урухомлює процес когнітивного опрацювання тексту адресатом; розгляд основних, 

концептуальних підходів до вивчення дискурсу в перекладі: поєднання у дискурсі вербальних і 

невербальних компонентів, співвідношення яких обумовлює розмежування в дискурсі власне 

тексту як мовного компоненту та невербальних одиниць, сполучених із інтерпретаційним 

базисом адресанта / адресата, що охоплює полімодальні, соціокультурні, етнопсихологічні, 

прагматичні та інші складові; аналіз лінгвопрагматичної специфіки дискурсу, яка передбачає 

встановлення потенціалів впливу вербальних і невербальних складових у порівнянні з 

прогнозованими модальними експліцитними й імпліцитними формами актуалізації, що 

зараховуються, відповідно, до комунікативних і лінгвістичних механізмів дискурсу; дискурс в 

аспекті його семантики й структури: дискурс як одиниця й форма мовлення; дискурс як 

зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними чинниками; усно-розмовна форма тексту, 

діалог, група висловлювань, пов’язаних між собою за змістом, дискурс як «текст у ситуації», або 

загалом – письмова чи усна даність; дискурс як семіотичний процес: дихотомія «текст та 

екстралінгвальні чинники»; чинники визначення статусу комунікативної ситуації; ідентифікація 

дискурсів і текстів з урахуванням асиметрії культур крізь призму модальності.  

У другому модулі розглядаються теоретико-методологічні підходи до аналізу 

інституційних дискурсів у перекладі, що передбачає розгляд ідеологічного чиннику у 

виокремленні інституційних дискурсів у перекладі: функціональний поділ ідеології; принципи 

секуляризації дискурсів, що передбачають їх диверсифікацію, закріплену в термінах культури; 

поняття модальності дискурсу; види / типи модальності дискурсів; система формування моделей 

політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних і філософських поглядів соціуму, які 

визначають прагматичні, соціокультурні характеристики дискурсів у перекладі; тлумачення 

прагматексту як стрижневого для інституційних дискурсів у перекладі:  парадигма 

прагматичних текстів в інституційних дискурсах з огляду перекладознавства; розмежування 

репродуктивних і адаптивних стратегій з погляду відтворення адекватної оригіналові 

модальності дискурсу / тексту; асиметрія культур як чинник перекладознавства: специфіка 

«своєї» / «чужої» аудиторії, на яку розрахований дискурс / текст у перекладі; мета і результат, 

очікуваний адресатом, у перекладі; ідентифікація й інтерпретація дискурсу в перекладі;  

тематична співвіднесеність текстів дискурсу як перекладацький / перекладознавчий чинник його 

адекватності в перекладі; «горизонтальні» й «вертикальні» виміри прагматичних типів текстів 

інституційних дискурсів у перекладі; текст-типологічна проблематика перекладу: 

класифікація типів текстів за Пітером Ньюмарком; характер еквівалентності перекладу 

друкованих текстів за В.С. Виноградовим; перекладацька класифікація типів текстів за К.Райс; 

конфігурації системи функцій дискурсу / типу тексту в перекладі; взаємозалежність системи  
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функцій та модальності дискурсів у перекладацькому відтворенні; тлумачення поняття «образу 

аудиторії» у відтворенні полімодальності дискурсу: поняття нормуючого коду, що відображає 

реальну поведінку культурного колективу крізь призму завдань перекладу; завдання 

внутрішньомовного (Р.Якобсон) / інтралінгвального й міжмовного / інтерлінгвального 

перекладу; культурні стереотипи очікування аудиторії перекладу; взаємозалежність культурних 

стереотипів від адекватності відтворення дискурсу в перекладі. 

5. Компетентності аспірантів, визначені навчальною дисципліною (освітнім компонентом) 

«Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» 

Компетентності аспірантів з навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

«Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» базуються на інтегральній, загальних і 

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

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 нових 

цілісних знань із загальнофілологічних дисциплін (мовознавства, теорії літератури, 

перекладознавства), історії їх становлення і розвитку, сучасного стану й актуальних проблем, 

новітніх наукових парадигм і методології філологічних досліджень (мовознавчих, 

літературознавчих, перекладознавчих). 

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 дослідження на основі набуття 

універсальних навичок дослідника, зокрема і в міждисциплінарних галузях. 

ЗК 3. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, 

напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної і світової науки в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації. 

ЗК 4. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній 

діяльності на засадах загальної та спеціальної методології. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

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

зокрема засвоєння основних концепцій у перекладознавчій дискурсології, 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 

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 перекладознавства на 

основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій розвитку і з використанням 

теоретичних та експериментальних методів; розширювати та переоцінювати вже існуючі знання 

з когнітивної лінгвістики та дискурсології 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. 

ФК 6. 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. 
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ФК 7. 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. 

ФК 8. Здатність виявляти спільні та відмінні тенденції в розвитку лінгвістики, 

літературознавства й перекладознавства. 

ФК 9. 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. 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей, визначених навчальною дисципліною 

(освітнім компонентом) «Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі», 

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 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

ФК 

8 

ФК 

9 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних 

знань із загальнофілологічних 

дисциплін (мовознавства, 

теорії літератури, 

перекладознавства), історії їх 

становлення і розвитку, 

сучасного стану й актуальних 

проблем, новітніх наукових 

парадигм і методології 

філологічних досліджень 

(мовознавчих, 
літературознавчих, 
перекладознавчих). 

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

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК 1. Здатність до оволодіння 

загальнонауковим 

(філософським) системним 

світоглядом, аналізу, синтезу і 

генерування нових ідей. 

+             

ЗК 3. Здатність планувати і 

здійснювати комплексні 

дослідження на основі набуття 

універсальних навичок 

дослідника, зокрема і в 

міждисциплінарних галузях. 

 +            

ЗК 8. Здатність до осмислення 

філософсько-світоглядних 

засад, сучасних тенденцій, 

напрямів і закономірностей 

розвитку вітчизняної і 

світової науки в умовах 

глобалізації й 

  +           
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інтернаціоналізації. 

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

   +          

Фахові компетентності (ФК)  

ФК 1. Здобуття концептуаль-
них та методологічних знань у 

галузі філології, зокрема 

засвоєння основних концеп-
цій, розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану 
наукових філологічних знань, 

оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового 

напряму. 

    +         

ФК 2. Здатність збирати дані 

для філологічного досліджен-

ня, систематизувати та інтер-

претувати їх; започатковувати, 

планувати, реалізовувати та 

коригувати послідовний 

процес ґрунтовного наукового 

дослідження з дотриманням 

належної академічної добро-

чесності. 

     +        

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, чинни-

ків упливу, тенденцій розвитку 

і з використанням теоретичних 

та експериментальних методів; 

розширювати та переоцінюва-

ти вже існуючі знання і профе-

сійну практику. 

       +      

ФК 5. Здатність до критичного 

аналізу, оцінки, синтезу, 

продукування нових ідей і 

розв’язання комплексних 

проблем в обраній галузі 

філологічних досліджень. 

        +     

ФК 9. Здатність формулюва-

ти фундаментальну наукову 

проблему в галузі філології 

(мовознавство, літературо-

знавство, перекладознавство), 

робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає 

глибоке переосмислення наяв-

них і створення нових цілісних 

знань та/або професійної прак-

тики.  

         +    
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ФК 10. Здатність визначати 

методологічні засади комплекс-

ного філологічного дослідження 

у сферах мовознавства, літера-

турознавства та перекладо-

знавства, самостійно розроб-

ляти й запроваджувати мето-

дологію дослідження, яка базу-

ється на результатах наукових 

розвідок, міжнародних стан-

дартах і рекомендаціях. 

Удосконалювати методи 

проведення експериментальних 

досліджень і застосування 

методів статистичної та 

кількісної обробки одержаних 

результатів.  

          +   

ФК 11. Здатність виявляти 

спільні та відмінні тенденції в 

розвитку лінгвістики, літера-

турознавства й перекладо-

знавства.  

           +  

ФК 12. Здатність використо-

вувати системні знання мови в 

теоретичному / практичному, 

синхронному / діахронному, 

діалектологічному, стилісти-

чному, соціокультурному, 

семіотичному аспектах для 

аналізу та синтезу ідей, 

задіювати системні знання 

сучасних мовознавчих, літера-

турознавчих і перекладознав-

чих студій у власній 

дослідницько-інноваційній 

діяльності. 

            + 

 

6. Результати навчання аспірантів із дисципліни (освітнього компонента) «Полімодальність 

інституційних дискурсів у перекладі». 

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 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 2. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі дослідження, 

формулювати й обґрунтовувати власну наукову концепцію; критично аналізувати власні наукові 

досягнення і здобутки інших дослідників. 

ПРН 3. Оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, запроваджувати сучасні 

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

ПРН 4. Визначати мету власного наукового дослідження, генерувати нові ідеї, мислити 

абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій. 

ПРН 5. Формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі філології (мовознавство, 

літературознавство, перекладознавство) та робочу гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

ПРН 6. Застосовувати принципи організації й проведення комплексних теоретичних і 

експериментальних досліджень в сфері філології (мовознавство, літературознавство, 

перекладознавство) з урахуванням відомих наукових розвідок, міжнародних стандартів і 

рекомендацій. 
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ПРН 7. Виявляти спільні та відмінні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 

 

Таблиця 2 

Матриця відповідності результатів навчання з дисципліни 

(освітнього компонента) «Полімодальність інституційних дискурсів у 

перекладі» 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 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 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 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, 

перекладознавство) з урахуванням відомих 

наукових розвідок, 
міжнародних стандартів і рекомендацій. 

     +  

ПРН 16. Виявляти спільні та відмінні тенденції 

розвитку лінгвістики, літературознавства й 

перекладознавства. 

      + 
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7. Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та форм оцінювання з 

навчальної дисципліни (освітнього компонента) «Полімодальність інституційних 

дискурсів у перекладі». 
 

Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання, 

методів навчання та форм оцінювання з навчальної дисципліни 

(освітнього компонента) «Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» 
 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 2. Критично аналізувати  Методи організації та  Вхідний контроль (як 

та оцінювати основні класичні здійснення навчальної передумова успішної організації 

та новітні філологічні діяльності: словесні вивчення дисципліни). 

концепції, фундаментальні (пояснення, розповідь, лекція, Поточний контроль 

праці конкретної філологічної бесіда) та практичні (творчі (оцінюється аудиторна, 

спеціалізації, глибоко есе з теоретичних проблем самостійна робота та інші види 

розуміти теоретичні й когнітивно-дискурсивних навчальної діяльності аспіранта; 

практичні проблеми в галузі аспектів перекладознавства); проводиться на кожному 

дослідження і пропонувати репродуктивні та проблемно- практичному занятті та за 
шляхи їх вирішення. пошукові; самостійної результатами виконання завдань 

ПРН 3. Порівнювати і роботи. самостійної роботи; передбачає 

класифікувати різні наукові Методи стимулювання і оцінювання теоретичної 

погляди у галузі дослідження, мотивації навчальної підготовки і практичних 

формулювати й діяльності: дискусія, навичок аспірантів із зазначеної 

обґрунтовувати власну пізнавальні ігри, створення теми (у тому числі самостійно 

наукову концепцію; критично ситуації інтересу у процесі опрацьованого матеріалу) під 

аналізувати власні наукові викладення матеріалу, час роботи на практичних 

досягнення і здобутки інших створення ситуації новизни, заняттях). 

дослідників. опора на життєвий досвід Модульний контроль 

ПРН 4.   Обирати   адекватну аспіранта. (оцінювання модульної 

предмету філологічного Методи контролю і контрольної роботи). 

дослідження методологію, самоконтролю в навчальній Підсумковий (семестровий) 

запроваджувати сучасні діяльності: усний, контроль (проводиться у формі 

методи наукових досліджень письмовий, тестовий, заліку/іспиту за обсягом усього 

для розв’язання широкого самоконтроль і самооцінка. навчального матеріалу, 

кола проблем і завдань у Логічні методи навчання: визначеного робочою 

галузі філології. абстрагування, аналізу програмою навчальної 

ПРН 13. Визначати мету (когнітивно-дискурсивний дисципліни). 
власного наукового аналіз різножанрових текстів  

дослідження, генерувати нові (художніх і нехудожніх)  

ідеї, мислити абстрактно, та їх переклад), синтезу,  

адаптуватися до нових умов і індуктивний, дедуктивний.  

ситуацій. Ігровий метод.  

ПРН 14. Формулювати Імітаційний метод.  

фундаментальну наукову Кейс-метод.  

проблему в галузі філології Дослідницький метод.  

(мовознавство,   

літературознавство,  

перекладознавство) та  

робочу гіпотезу з  

досліджуваної проблеми.  

ПРН 15. Застосовувати 
принципи організації й 
проведення комплексних 
теоретичних і  
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експериментальних 
досліджень в сфері філології 
(мовознавство, 
літературознавство, 
перекладознавство) з 
урахуванням відомих наукових 
розвідок, 
міжнародних стандартів і 
рекомендацій.З 

 

 

 
 

 

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

 

 

 
 

8.   Система оцінювання результатів навчання (критерії оцінювання результатів навчання 

та засоби діагностики навчальних досягнень аспірантів) 

 

Контроль результатів навчання аспіранта з дисципліна «Полімодальність інституційних 

дискурсів у перекладі» здійснюється у формі вхідного, поточного, модульного та підсумкового 

(семестрового) контролю. Механізм і критерії оцінювання оприлюднюються кафедрою теорії і 

практики перекладу з англійської мови 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 

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 семінарському 

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 

накопичувальною системою. 
 

Система оцінювання результатів навчання аспірантів 

з дисципліни «Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» 

 
Види 

навчальної 
діяльності 
аспіранта 

 

Аудиторна навчальна робота аспіранта 

(на семінарах) 

Модульна 
контрольна 

робота 

Самостійна 
навчальна 

робота 
аспіранта 

Теми 
семінарських 

занять 
1 2 3 4 

 
 

50 

Реферат 

Максимальна 

кількість 
балів 

10 10 10 10 10 

 

       Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Полімодальність 
інституційних дискурсів у перекладі» передує написання аспірантами модульної контрольної роботи.

http://translationstudies.knlu.edu.ua/
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Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни 
«Полімодальність інституційних дискурсів у перекладі» 

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 
відповідь, 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 
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 питання, 
наявності 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 

контролю 
Види навчальної діяльності 

аспіранта 
Максимальна 
кількість балів 

1.  

 
Передбачений 
підсумковий 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 вечірньої) і 
заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та 
підсумкового 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 

менше 50%),а решту завдань виконують дистанційно. Аспіранти погоджують 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 (хвороба, 

надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну кількість аудиторних занять, 

вони мають їх відпрацювати. Процедуру та форми і терміни відпрацювання пропущених занять із 

навчальної дисципліни аспірантами денної форми здобуття освіти визначає кафедра теорії і 

практики перекладу з англійської мови і доводить до відома аспірантів конкретні графіки 

відпрацювання пропущених занять із дисципліни і критерії оцінювання. 

Семестровий контроль із навчальної дисципліни «Полімодальність інституційних дискурсів 

у перекладі» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, визначеного 

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

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

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 (абревіатури 

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. Тексто-дискурсивна категорія адресованості з 
огляду завдань перекладознавства 
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1. Концептуальний 
лінгвістичний каркас 
дискурсу  
Розгляд комунікативних механізмів 
дискурсу, що полягають у 
використанні певних 
комунікативних стратегій і тактик; 
формування «моделей ситуацій», 
необхідних адресатові як підґрунтя 
інтерпретації тексту; визначення 
когнітивних механізмів, які 
віддзеркалюють аспекти 
ментального розуміння дискурсу, 
що слугують своєрідним 
«тригером», який урухомлює 
процес когнітивного опрацювання 
тексту адресатом 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

2. Основні, концептуальні 
підходи до вивчення 
дискурсу в перекладі 
Поєднання у дискурсі вербальних і 
невербальних компонентів, 
співвідношення яких обумовлює 
розмежування в дискурсі власне 
тексту як мовного компоненту та 
невербальних одиниць, сполучених 
із інтерпретаційним базисом 
адресанта / адресата, що охоплює 
полімодальні, соціокультурні, 
етнопсихологічні, прагматичні та 
інші складові 

8 2 -- 6 9 1 -- 8 

3 Лінгвопрагматична 
специфіка дискурсу 
Встановлення потенціалів впливу 

вербальних і невербальних 

складових у порівнянні з 

прогнозованими модальними 

експліцитними й імпліцитними 

формами актуалізації, що 

зараховуються, відповідно, до 

комунікативних і лінгвістичних 

механізмів дискурсу 

10 2 2 6 10 1 1 8 

4 Дискурс в аспекті його 
семантики й структури 
Дискурс як одиниця й форма 
мовлення; дискурс як зв’язний текст 
у сукупності з екстралінгвальними 
чинниками; усно-розмовна форма 
тексту, діалог, група висловлювань, 
пов’язаних між собою за змістом, 
дискурс як «текст у ситуації», або 
загалом – письмова чи усна даність 

8 2 -- 6 10 1 1 8 

5 Дискурс як семіотичний 
процес 
Дихотомія «текст та 
екстралінгвальні чинники»;  
Чинники визначення статусу 
комунікативної ситуації; 
Ідентифікація дискурсів і текстів з 
урахуванням асиметрії культур 
крізь призму модальності 

10 2 2 6 9 1 -- 8 

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

Змістовий модуль 2 Теоретико-методологічні підходи до аналізу інституційних дискурсів у 
перекладі 
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6. Ідеологічний чиннику у 
виокремленні 
інституційних дискурсів у 
перекладі  
Функціональний поділ ідеології; 

принципи секуляризації дискурсів, 

що передбачають їх 

диверсифікацію, закріплену в 

термінах культури; поняття 

модальності дискурсу; види / типи 

модальності дискурсів; система 

формування моделей політичних, 

правових, моральних, релігійних, 

естетичних і філософських поглядів 

соціуму, які визначають 

прагматичні, соціокультурні 

характеристики дискурсів у 

перекладі 

10 2 2 6 8 -- -- 8 

7. Тлумачення прагматексту 
як стрижневого для 
інституційних дискурсів у 
перекладі  
Парадигма прагматичних текстів в 
інституційних дискурсах з огляду 
перекладознавства; розмежування 
репродуктивних і адаптивних 
стратегій з погляду відтворення 
адекватної оригіналові модальності 
дискурсу / тексту 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

8. Асиметрія культур як 
чинник перекладознавства 
Специфіка «своєї» / «чужої» 

аудиторії, на яку розрахований 

дискурс / текст у перекладі; мета і 

результат, очікуваний адресатом, у 

перекладі; ідентифікація й 

інтерпретація дискурсу в 

перекладі;  тематична 

співвіднесеність текстів дискурсу 

як перекладацький / 

перекладознавчий чинник його 

адекватності в перекладі; 

«горизонтальні» й «вертикальні» 

виміри прагматичних типів текстів 

інституційних дискурсів у 

перекладі 

8 2 -- 6 8 -- -- 8 

9. Текст-типологічна 
проблематика перекладу 
Класифікація типів текстів за 
Пітером Ньюмарком; характер 
еквівалентності перекладу 
друкованих текстів за В.С. 
Виноградовим; перекладацька 
класифікація типів текстів за 
К.Райс; конфігурації системи 
функцій дискурсу / типу тексту в 
перекладі; взаємозалежність 
системи функцій та модальності 
дискурсів у перекладацькому 
відтворенні 

10 2 2 6 8 -- -- 8 
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10 Тлумачення поняття 
«образу аудиторії» у 
відтворенні полімодальності 
дискурсу 
Поняття нормуючого коду, що 
відображає реальну поведінку 
культурного колективу крізь призму 
завдань перекладу; 
Завдання внутрішньомовного 
(Р.Якобсон) / інтралінгвального й 
міжмовного / інтерлінгвального 
перекладу; культурні стереотипи 
очікування аудиторії перекладу; 
взаємозалежність культурних 
стереотипів від адекватності 
відтворення дискурсу 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 

 

10. Рекомендована література (у тому числі Інтернет ресурси) 

 

Основна: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу (2020): монографія / за ред. 

С.М. Амеліної. Київ: Центр навчальної літератури.  

2. Якобсон Р. (1985). О лингвистических аспектах перевода. Избр. работы. Москва: Прогресс. 

3. Aspectuality Across Languages: Event Construal in Speech and Gesture (2018) / eds. A. Cienki, 

O. Iriskhanova. Amsterdam: John Benjamins. 221 p. 

4. Burczynska P. (2012). Multimodality and Audiovisual Translation.  LAP Lambert Academic 

Publishing.  

5. Cienki A. (2017). Ten Lectures on Spoken Language and Gesture from the Perspective of Cognitive 

Linguistics. Issues of Dynamicity and Multimodality. Leiden, Boston: Brill. 198 p. 

6. Kress G., van Leeuwen T. (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary 
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