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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз основними
принципами менеджменту перекладацьких проектiв, особливостями
перекладацького ринку, технiчними засобами, якi використовуються в
управлiннi перекладацькою дiяльнiстю.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Основи перекладацького
менеджменту” 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 — дисциплiна “Основи
перекладацького менеджменту” охоплює лекцiйнi заняття, пiд час
яких студенти знайомляться з основними принципами менеджменту
перекладацьких проектiв, учасниками перекладацького ринку, їхньою
специфiкою та взаємодiєю, технiчними засобами, якi використовуються
в управлiннi перекладацькою дiяльнiстю. Спочатку послiдовно
розглядається роль учасникiв ринку перекладу — замовникiв (мiжнароднi
органiзацiї, державнi установи та громадськi органiзацiї, комерцiйнi
пiдприємства, видавництва), посередникiв (перекладацькi бюро)
та виконавцiв. Детальнiше вивчається органiзацiя перекладацької
дiяльностi в установах Європейського Союзу. Придiляється увага також
органiзацiї перекладацької освiти в Українi та країнах ЄС, функцiонуванню
професiйних об’єднань перекладачiв. Пiсля цього розглядаються питання
перекладацької етики. У наступнiй частинi курсу туденти ознайомлюються
з особливостями менеджменту великих перекладацьких проектiв: добору
перекладачiв, управлiння та супроводу перекладацької дiяльностi,
контролю якостi виконаних перекладiв. Завершується курс огдядом
технiчних засобiв, якi використовуються в перекладацькому менеджментi.
4. Завдання. Навчальна дисциплiна “Основи перекладацького
менеджменту” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними принципами менеджменту
перекладацьких проектiв;
â ознайомити студентiв iз особливостями перекладацького ринку;
â ознайомити студентiв iз технiчними засобами, якi використовуються
в управлiннi перекладацькою дiяльнiстю.
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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.

Загальнi особливостi
ринку
перекладу,
роль
учасникiв
ринку
перекладу
та специфiку їхньої
взаємодiї
Основнi принципи
перекладацької етики
Здiйснювати управлiння виконанням перекладацького проекту
Застосовувати
технiчнi
засоби
для
управлiння
виконанням
перекладацького
проекту
Самостiйно планувати етапи реалiзацiї
перекладацького проекту, визначати критерiї добору перекладачiв для його реалiзацiї

1.2.
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

20%

Лекцiї

Модульна контрольна робота

20%

Лекцiї

Модульна контрольна робота

20%

Самостiйна робота

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
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: вiдповiдей на запитання пiд час фронтальних
опитувань та написання тесту.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.2
24
Презентацiя РН 4.1
12
Пiдсумкова модульна 24
контрольна робота РН
2.1 — 2.2

Max. — 100 балiв
40
20
40

6
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:
Тест виконується пiсля сьомого лекцiйного заняття. Модульна
контрольна робота виконується наприкiнцi семестру.
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 Предмет навчальної дисциплiни “Основи перекладацького
менеджементу. Поняття перекладцького проекту
Лекцiя 2 Ринок перекладу. Учасники
ринку перекладу
Лекцiя 3 Замовники на ринку
перекладу
Лекцiя 4 Переклад у Європейському
Союзi
Лекцiя 5 Посередники на ринку
перекладу
Лекцiя 6 Виконавнi на ринку перекладу. Пiдготовка перекладачiв.
Перекладацька освiта
Лекцiя 7 Професiйнi об’єднання
перекладачiв
Лекцiя 8 Регулювання ринку перекладу
Лекцiя 9 Перекладацька етика
Лекцiя 10 Етапи реалiзацiї перекладцького проекту
Лекцiя 11 Способи та критерiї добору
перекладачiв для реалiзацiї перекладацьких проектiв. Перекладацькi
компетенцiї
Лекцiя 12 Управлiння перекладацьким проектом. Супровiд перекладацького проекту. Iнформацiйне
забезпечення та координацiя роботи
перекладачiв

2

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

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2
2

4
4

2

4

2

4

8
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 13 Редагування перекладiв.
Контроль якостi перекладiв
Лекцiя 14 Технiчнi засоби менеджменту перекладацької дiяльностi
Пiдсумкова модульна контрольна
робота
ВСЬОГО
Всього — 90 год.
З них:
лекцiї — 30 год.
самостiйна робота — 60 год.

2
2

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
4
6

2
30

60
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