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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — набуття базових знань з теорiї перекладу та
навичок перекладу текстiв зi шведської мови на українську.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни. Навчальна дисциплiна “Практика перекладу з першої мови
(початковий рiвень)” передбачає попереднє володiння шведською мовою
на рiвнi B1 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної
освiти, а також вiльне володiння українською мовою.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Дисциплiна “Теорiя та практика
перекладу (початковий рiвень)” охоплює лекцiйнi i практичнi заняття.
На лекцiйних заняттях студенти знайомляться з основними питаннями
загальної теорiї перекладу та питаннями перекладу зi шведської
мови на українську. На практичних заняттях студенти набувають
практичних навичок перекладу зi шведської мови на українську текстiв
суспiльно-полiтичної тематики, навчаються застосовувати перекладацькi
трансформацiї, а також розвивають навички пошуку iнформацiї в
лексикографiчних джерелах.
4. Завдання. Вивчення навчальної дисциплiни “Практика перекладу з
першої мови (початковий рiвень)” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними етапами формування та розвитку
перекладознавства в Українi та за кордоном;
â ознайомити студентiв iз основними проблемами загальної теорiї
перекладу та перекладу зi шведської мови на українську;
â ознайомити студентiв iз основними етапами перекладацького
процесу;
â розвинути практичнi навички роботи з лексикографiчними
джерелами при перекладi;
â навчити студентiв застосовувати перекладацькi трансформацiї при
виконаннi шведсько-українського перекладу;
â розвинути практичнi навички перекладу зi шведської мови на
українську.
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5. Результати навчання за дисциплiною
Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiдповiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i технологiї) викладання i навчання

1.1.

Основнi етапи формування та розвитку
перекладознавства в
Українi та за кордоном
Основнi проблеми загальної теорiї перекладу та перекладу
зi шведської мови на
українську
Основнi етапи перекладацького процесу
Використовувати лексикографiчнi джерела при перекладi
Застосовувати
перекладацькi
трансформацiї
при
виконаннi шведськоукраїнського
перекладу
Самостiйно перекладати тексти зi шведської мови на українську

Лекцiї, практичнi заняття

1.2.

1.3.
2.1.

2.2.

4.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

Форми i методи оцiнювання та пороговий критерiй оцiнювання (за необхiдностi)
Тест

Лекцiї

Тест

10%

Лекцiї

Тест

10%

Лекцiї, практичнi заняття

Письмовi переклади, модульна контрольна
робота
Письмовi переклади, модульна контрольна
робота

10%

Письмовi переклади, модульна контрольна
робота

50%

Практичнi
заняття,
самостiйна
робота

10%

10%

5
6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 2. Ефективно працювати з
iнформацiєю; добирати необхiдну
iнформацiю з рiзних джерел, критично аналiзувати й iнтерпретувати
її, впорядковувати, класифiкувати й
систематизувати.
ПРН 3. Органiзовувати процес
свого навчання й самоосвiти.
ПРН 6. Використовувати iноземну
мову для органiзацiї ефективної
мiжкультурної комунiкацiї.
ПРН 7. Застосовувати фiлологiчнi
знання для розв’язання професiйних завдань.
ПРН 8. Використовувати iнформацiйнi й комунiкацiйнi технологiї,
зокрема для вирiшення стандартних завдань професiйної дiяльностi.
ПРН 16. Використовувати шведську, англiйську i нiдерландську
мови в уснiй та письмовiй формi, у рiзних жанрово-стильових
рiзновидах i регiстрах спiлкування (офiцiйному, неофiцiйному,
нейтральному), для розв’язання
комунiкативних завдань у рiзних
сферах життя.
ПРН 20. Збирати, аналiзувати,
ситсематизувати й iнтерпретувати
мовнi факти, iнтерпретувати й адекватно перекладати (з української
мови iноземною та навпаки) уснi
й письмовi тексти рiзних стилiв i
жанрiв.

Результати навчання
дисциплiни
1.1
1.2
1.3
2.1
+

2.2

4.1

+
+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у
процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: письмових перекладiв та написання тесту.
Оцiнювання за формами контролю:
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Min. — 60 балiв
переклади 18

Письмовi
РН 4.1
Тест РН 1.1 — 1.2
18
Модульна контрольна 24
робота РН 2.1 — 2.3, 4.1

Max. — 100 балiв
30
30
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критичнорозрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Письмовi переклади виконуються на кожне практичне заняття. Тест
виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу. Модульна
контрольна робота виконується наприкiнцi вивчення навчальної
дисциплiни.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
За 100-бальною шкалою
60–100
0–59

За
нацiональною
шкалою
зараховано
не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Перекладознавство: iсторiя
та сьогодення
Лекцiя 2 Переклад як предмет теорiї
перекладу. Сутнiсть перекладу
Лекцiя 3 Еквiвалентнiсть та адекватнiсть перекладу
Лекцiя 4 Види перекладу. Усний та
письмовий переклад. Послiдовний
та синхронний усний переклад.
Галузевi види перекладу. Специфiка
художнього перекладу та перекладу
фахових текстiв
Лекцiя 5 Процес перекладу. Етапи
перекладацького процесу
Лекцiя 6 Технiка роботи з лексикографiчними джерелами
Лекцiя
7
Граматичнi
та
лексико-граматичнi
проблеми
шведсько-українського перекладу.
Перекладацькi трансформацiї
Лекцiя
8
Лексичнi
проблеми
шведсько-українського перекладу.
Лексико-семантичнi трансформацiї
Тест
Практичне заняття 1–20 Переклад суспiльно-полiтичних текстiв зi
шведської мови на українську
Модульна контрольна робота
ВСЬОГО
Всього — 120 год.
З них лекцiї — 18 год.
практичнi заняття — 42 год.
самостiйна робота — 60 год.

2

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

40

44

2
42

60
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