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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв з теорiєю усного
перекладу; розвиток навичок усного послiдовного перекладу зi шведської
мови на українську та з української мови на шведську.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Практика перекладу з першої мови”
у першому семестрi магiстратури передбачає володiння шведською мовою
на рiвнi не нижче B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з
мовної освiти, а також базується на теоретичних та практичних знаннях i
навичках з перекладу, набутих студентами пiд час вивчення дисциплiн
“Вступ до перекладознавства” i “Практика перекладу з першої мови” на
бакалавратi.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Практика
перекладу з першої мови” охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На
лекцiйних заняттях у першому семестрi студенти ознайомлюються зi
специфiкою усного послiдовного перекладу, методиками тренування
усного
послiдовного
перекладу,
перекладацьким
скорописом
(принципами перекладацького нотування та системою символiв i
скорочень). На практичних заняттях студенти розвивають практичнi
навички використання перекладацького скоропису, а також усного
послiдовного перекладу промов та презентацiй зi шведської мови на
українську.
На лекцiйних заняттях студенти продовжують знайомитися зi
специфiкою усного послiдовного перекладу, зокрема його прагматичними
аспектами, питаннями професiйного етикету усного перекладача, технiкою
пiдготовки до виконання замовлень з усного перекладу; розглядаються
також основи перекладу-нашiптування та синхронного перекладу. На
практичних заняттях студенти розвивають практичнi навички усного
послiдовного перекладу промов, презентацiй та дискусiй зi шведської
мови на українську.
4. Завдання. Навчальна дисциплiна “Практика перекладу з першої
мови” передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними положеннями теорiї усного
послiдовного перекладу;
â розвинути навички збору iнформацiї та пiдготовки до виконання
перекладацького замовлення;
â розвинути навички перекладацького скоропису;
â навчити враховувати прагматичну складову при перекладi;
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â розвинути навички усного послiдовного перекладу промов зi
шведської мови на українську;
â розвинути навички усного послiдовного перекладу презентацiй зi
шведської мови на українську;
â розвинути навички усного послiдовного перекладу дискусiй зi
шведської мови на українську.
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5. Результати навчання за дисциплiною
Перший семестр
Код

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

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

1.1.

Специфiку усного послiдовного перекладу
як процесу передачi
повiдомлення
Методики тренування усного перекладу
Принципи перекладацького скоропису
Застосовувати перекладацький скоропис
пiд час усного послiдовного перекладу
зi шведської мови на
українську
Послiдовно
перекладати промови
зi шведської мови на
українську

2.3.

Послiдовно перекладати презентацiї зi
шведської мови на
українську

Практичне заняття 5–6

4.1.

Володiти системою
символiв
та
скорочень,
що
використовуються
у перекладацькому
скорописi

Самостiйна робота

1.2.
1.3.
2.1.

2.2.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiя 1–5

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

Лекцiя 6

Тест

10%

Лекцiя 7–8

Тест

10%

Практичне заняття 1–2

Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Модульна контрольна робота

20%

Практичне заняття 3–4

10%

20%

20%

10%
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Другий семестр
Код

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

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

1.1.

Специфiку
усного
перекладу як засобу
мiжкультурної
комунiкацiї
Правила професiйного етикету усного перекладача
Особливостi передачi прагматичних значень при перекладi
Послiдовно
перекладати промови
зi шведської мови на
українську

2.2.

Послiдовно перекладати презентацiї зi
шведської мови на
українську

Практичне заняття 3–4

2.3.

Послiдовно перекладати дискусiї зi шведської мови на українську

Практичне заняття 5–6

4.1.

Самостiйно проводити збiр iнформацiї та
пiдготовку до виконання перекладацького
замовлення

Самостiйна робота

1.2.

1.3.

2.1.

Вiдсоток
у
пiдсумковiй
оцiнцi
з
дисциплiни

Лекцiї

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

Лекцiї

Тест

10%

Лекцiї

Тест

10%

Практичне заняття 1–2

Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Контроль
усного
перекладу;
модульна
контрольна
робота
Модульна контрольна робота

20%

10%

20%

20%

10%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Перший семестр
Програмнi результати
навчання
ПРН 1 Оцiнювати власну навчальну та науковопрофесiйну 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 спiлкування, 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 4 Цiнувати рiзноманiття та мультикультурнiсть
свiту й керуватися у своїй дiяльностi принципами
толерантностi, дiалогу та
спiвробiтництва
ПРН 6 Знаходити оптимальнi шляхи ефективної
взаємодiї у професiйному
колективi та з представниками iнших професiйних
груп рiзного рiвня

1.1

Результати навчання дисциплiни
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

4.1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Програмнi результати
навчання
ПРН 7 Застосовувати знання про експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби мови
та технiку мовлення для
досягнення запланованого
прагматичного результату
й органiзацiї успiшної комунiкацiї
ПРН 18 Створювати толерантну взаємодiю та комунiкацiю, умови для плiдної
спiвпрацi на стику рiзних
дiлових культур
ПРН 19 Перекладати тексти iз урахуванням мовної
та культурної специфiки
автора тексту та його реципiєнтiв

1.1

+

Результати навчання дисциплiни
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
+
+

+

+

+

+

+

+

+

4.1

+
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Другий семестр
Програмнi результати
навчання
ПРН 1 Оцiнювати власну навчальну та науковопрофесiйну 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 спiлкування, 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 4 Цiнувати рiзноманiття та мультикультурнiсть
свiту й керуватися у своїй дiяльностi принципами
толерантностi, дiалогу та
спiвробiтництва
ПРН 6 Знаходити оптимальнi шляхи ефективної
взаємодiї у професiйному
колективi та з представниками iнших професiйних
груп рiзного рiвня

Результати навчання дисциплiни
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

4.1
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Програмнi результати
навчання
ПРН 7 Застосовувати знання про експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби мови
та технiку мовлення для
досягнення запланованого
прагматичного результату
й органiзацiї успiшної комунiкацiї
ПРН 18 Створювати толерантну взаємодiю та комунiкацiю, умови для плiдної
спiвпрацi на стику рiзних
дiлових культур
ПРН 19 Перекладати тексти iз урахуванням мовної
та культурної специфiки
автора тексту та його реципiєнтiв

1.1

+

Результати навчання дисциплiни
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
+
+

+

+

+

+

+

+

+

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, контроль усних перекладiв, модульна
контрольна робота.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
Тест РН 1.1 — 1.3
11
Контроль усного пере- 11
кладу РН 2.1 — 2.3
Модульна контрольна 14
робота РН 2.1 — 2.3, 4.1
Iспит
24

Max. — 100 балiв
18
18
24
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 завершення лекцiйної частини курсу. Контроль
усного перекладу вiдбувається на кожному практичному заняттi. Модульна

11
контрольна робота проводиться наприкiнцi курсу.
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
Перший семестр
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Види перекладу. Усний переклад. Послiдовний та синхронний
переклад
Лекцiя 2 Послiдовний переклад як
процес передачi повiдомлення. Вхiдне повiдомлення в послiдовному
перекладi
Лекцiя 3 Послiдовний переклад як
процес передачi повiдомлення. Аудiювання в послiдовному перекладi
Лекцiя 4 Послiдовний переклад
як процес передачi повiдомлення.
Запам’ятовування в послiдовному
перекладi
Лекцiя 5 Послiдовний переклад
як процес передачi повiдомлення.
Вихiдне повiдомлення
Лекцiя 6 Методики тренування усного перекладу
Лекцiя 7 Система перекладацького
скоропису
Лекцiя 8 Символи в системi перекладацького скоропису
Практичне заняття 1–2 Перекладацький скоропис
Практичне заняття 3–4 Усний
послiдовний переклад промов
Практичне заняття 5–6 Усний
послiдовний переклад презентацiй
Пiдсумкова модульна контрольна
робота
ВСЬОГО

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
4

8

4

9

4

9

2
16

14

60
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Всього — 90 год.
З них:
лекцiї — 16 год.
практичнi заняття — 14 год.
самостiйна робота — 60 год.
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Другий семестр
ТЕМИ
Лекцiї

Лекцiя 1 Усний переклад як засiб
мiжкультурної комунiкацiї
Лекцiя 2 Професiйний етикет усного
перекладача
Лекцiя 3 Полiтична коректнiсть в
усному перекладi
Лекцiя 4 Прагматичнi аспекти усного
перекладу
Лекцiя 5 Заповнення “пропускiв” пiд
час усного перекладу
Лекцiя 6 Пiдготовка до усного
перекладу
Лекцiя 7 Переклад-нашiптування
Лекцiя 8 Синхронний переклад
Практичне заняття 1–2 Усний
послiдовний переклад промов
Практичне заняття 3–4 Усний
послiдовний переклад презентацiй
Практичне заняття 5–6 Усний
послiдовний переклад дискусiй
Пiдсумкова модульна контрольна
робота
ВСЬОГО
Всього — 90 год.
З них:
лекцiї — 16 год.
практичнi заняття — 14 год.
самостiйна робота — 60 год.
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Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2
2
4

4
4
8

4

10

4

10

2
16

14

60

15
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