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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — формування у студентiв глибокого наукового
розумiння перекладознавчих та соцiологiчних основ роботи перекладача
на рiвнi сучасного розвитку гуманiтаристики, необхiдної суми знань,
якi систематизують iнформацiю про основнi знання, вмiння, навички та
поведiнку перекладача, а також про соцiолiнгвiстичнi та прагматичнi
аспекти його дiяльностi.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни:
Навчальна
дисциплiна
“Професiйнi
компетенцiї
перекладача”
передбачає
володiння
загальними
знаннями
з
перекладознавства, здобутими пiд час вивчення теоретичних
перекладознавчих дисциплiн на бакалавратi, та практичними навичками
перекладу, набутими пiд час вивчення курсу “Практика перекладу”.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни. Актуальнiсть вивчення
навчальної дисциплiни викликана передусiм специфiкою пiдготовки
фiлолога перекладача та фахiвця з перекладу. До об’єкта курсу належать: а)
формування уявлення про компетентнiсний пiдхiд до пiдготовки фахiвцiв;
б) формування основ для формування знань, вмiнь, навичок та поведiнки,
характерних для дiяльностi перекладача-професiонала.
При вивченнi курсу широко використовуються найновiшi працi в галузi
гуманiтаристики загалом та перекладознавства зокрема.
На семiнарських заняттях студент на практицi знайомиться iз
найважливiшими аспектами працi перекладача, формує навички навчання
впродовж життя та розширення знань про свiт та актуальнi подiї, що
є найважливiшими установками перекладача, вчиться перекладацькому
аналiзовi. Крiм цього, семiнарськi заняття допомагають з’ясувати найбiльш
складнi проблеми курсу, сприяють розвитку у студентiв навичок
самостiйної роботи.
Навчальна дисциплiна робить свiй внесок у формування
у студента таких компетенцiй: мiжкультурної комунiкативної,
iншомовної комунiкативної, мовної, мовленнєвої, соцiокультурної,
лiнгвосоцiокультурної
(лiнгвокультурознавчої),
компенсаторної,
навчально-стратегiчної, соцiальної, загальнонавчальної, загальнонаукової,
екзистенцiональної, рефлексивної, емпатичної, пошукової.
4. Завдання:
â пiдвищити рiвень пiдготовки студентiв iз соцiологiчнокультурологiчних основ перекладознавства, де перекладач
визначається як соцiальний агент та мiжкультурний посередник;
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â сприяти глибокому науковому розумiнню основ практичної
дiяльностi перекладача;
â сприяти формуванню у студентiв навичок розвивати свiй свiтогляд,
цiкавитися актуальними подiями країн, мови яких вони вивчають;
â навчити свiдомо дiяти у рiзноманiтних ситуацiях перекладацького
життя;
â розвинути перекладацьку надкомпетенцiю та її субкомпетенцiї,
зокрема мовну, мовленнєву, текстотворчу, мiжкультурну, пошукову,
сервiсну та iн.
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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
напрями
сучасних дослiджень
перекладацької
компетентностi
у
вiтчизнянiй
i
зарубiжнiй
науковiй парадигмах;
предмет, завдання,
методи i ключовi
поняття
дiяльностi
перекладачапрофесiонала;
сфери
дiяльностi
перекладача;
пiдходи до освiти
перекладачапрофесiонала
у
європейських
унiверситетах
Складовi перекладацької компетенцiї
Аналiзувати
достовiрнiсть
джерел
пiд
час
перекладацького
пошуку,
користуватися
загальними
знаннями про свiт,
актуальнi
подiї
тощо для вирiшення
перекладацького
завдання,
розпiзнавати
перекладацькi
проблеми
та
знаходити способи
їх
вирiшення,
перекладати складнi
тексти рiзноманiтної
тематики

Лекцiї, семiнарськi заняття

1.2.
2.1.

Лекцiї, семiнарськi заняття
Семiнарськi заняття

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Тест

20%

Модульна контрольна робота

20%

20%
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Код

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

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

3.1.

Дискутувати
та
обмiнюватися
думками
при
опрацюваннi
практичних завдань,
виступати
iз
повiдомленнями про
актуальнi полiтичнi
та культурнi подiї
Висвiтлити одну з
тем курсу (на вибiр студента) у формi
презентацiї

Семiнарськi заняття

4.1.

Самостiйна робота

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

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Презентацiя

20%

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 1 Оцiнювати власну навчальну
та науково-професiйну дiяльнiсть,
будувати i втiлювати ефективну стратегiю саморозвитку та професiйного
самовдосконалення
ПРН 2 Демонструвати належний
рiвень володiння державною та iноземною мовами для реалiзацiї письмової та усної комунiкацiї, зокрема
в ситуацiях професiйного й наукового
спрямування; презентувати результати своїх дослiджень державною та
iноземною мовами.
ПРН 3 Застосовувати сучаснi методики i технологiї, зокрема iнформацiйнi, для успiшного й ефективного
здiйснення професiйної дiяльностi та
забезпечення якостi наукового дослiдження в конкретнiй фiлологiчнiй
галузi.
ПРН 5 Оцiнювати й критично
аналiзувати соцiально, особистiсно
та професiйно значущi проблеми i
пропонувати шляхи їх вирiщення,
аргументуючи власну точку зору.
ПРН 11 Демонструвати поглибленi
знання з обраної фiлологiчної спецiалiзацiї.

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
2.1
3.1
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: тест, дискусiя, презентацiя, модульна контрольна
робота.
Оцiнювання за формами контролю:
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Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.2
15
Дискусiя РН 3.1
7
Презентацiя РН 4.1
7
Модульна контрольна 7
робота РН 2.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
24
12
12
12
40

Пiдсумкове оцiнювання у формi iспиту. Студенти, якi пiд час
семестру набрали меншу кiлькiсть балiв, нiж критично-розрахунковий
мiнiмум — 20 балiв — є неатестованими та не допускаються до iспиту.
7.2. Органiзацiя оцiнювання:
Тест виконується пiсля закiнчення лекцiйної частини курсу. Презентацiї
та дискусiї вiдбуваються на семiнарських заняттях. Модульна контрольна
робота виконується наприкiнцi семестру.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:
За 100-бальною шкалою
90–100
75–89
60–74
0–59

За
нацiональною
шкалою
вiдмiнно
добре
задовiльно
незадовiльно
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Профiль перекладача: освiта
та поле дiяльностi
Лекцiя 2 Освiтня програма європейських унiверситетiв “Master of
Translation”
Лекцiя 3 Види перекладу та специфiка дiяльностi перекладача у кожному
з них
Лекцiя 4 Компетентностi письмового
перекладача
Лекцiя 5 Компетентностi усного перекладача. Перекладацький скоропис
Лекцiя 6 Пiдготовка до усного перекладу, роль загальних та спецiальних
знань
Лекцiя 7 Пошукова компетентнiсть
Лекцiя 8 Перекладач як мiжкультурний менеджер
Семiнар 1 Допомiжнi засоби в
дiяльностi перекладача
Семiнар 2 Переклад як послуга,
соцiальна компетенцiя перекладача
Семiнар 3 Поняття еквiвалентностi
та адекватностi перекладу. “Вiрний”,
“правильний” та “хороший” переклад
Семiнар 4 Скопос-теорiя та поняття
функцiонального перекладу
Семiнар 5 Особливi види перекладу:
аудiовiзуальний переклад
Семiнар 6 Перекладознавчий аналiз
тексту

2

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2
2

4
4
2

4

2

4

2

4

1

2

1

2

1

2
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ТЕМИ
Лекцiї

Семiнар 7 Перекладацька компетенцiя перекладача. Стратегiї перекладу
Семiнар 8 Перекладацька компетенцiя перекладача. Способи перекладу
Семiнар 9 Психо-когнiтивнi характеристики перекладача та способи їх
тренування
Модульна контрольна робота
ВСЬОГО
16
Всього — 90 год.
З них:
лекцiї — 16 год.
семiнарськi заняття — 14 год.
самостiйна робота — 60 год.

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
1
2
1

2

1

4

2
14

60
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