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ВСТУП
1. Мета дисциплiни — ознайомлення студентiв iз теорiєю фахового
перекладу; розвиток навичок письмового перекладу фахових текстiв зi
шведської мови на українську та з української мови на шведську.
2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Фаховий переклад” у третьому
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
перкладознавства” i “Практика перекладу з першої мови” на бакалавратi,
“Практика перекладу з першої мови” на першому курсi магiстратури.
3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Фаховий
переклад” охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На лекцiйних заняттях
студенти знайомляться з теорiєю перекладу фахових текстiв, галузями
фахового перекладу, термiнознавством. Значна увага придiляється огляду
термiнологiчної роботи у Швецiї та в Українi, термiнологiчним базам даних
та їхньому використанню пiд час шведсько-українського перекладу. На
практичних заняття вiдбувається розвиток практичних навичок перекладу
фахових текстiв зi шведської мови на українську та з української мови
на шведську. При цьому особлива увага придiляється пошуку та добору
правильних термiнологiчних вiдповiдникiв.
4. Завдання — оволодiння дисциплiною “Фаховий переклад”
передбачає вирiшення таких завдань:
â ознайомити студентiв iз основними положеннями теорiї фахового
перекладу та термiнознавства;
â навчити письмово перекладати фаховi тексти зi шведської мови на
українську;
â навчити письмово перекладати фаховi тексти з української мови на
шведську;
â навчити шукати та правильно добирати термiнологiчнi вiдповiдники
при перекладi.
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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 положення
теорiї фахового перекладу
Сутнiсть
термiнознавства
та його роль при
перекладi
Письмово перекладати фаховi тексти зi
шведської мови на
українську
Письмово перекладати фаховi тексти з
української мови на
шведську
Самостiйно шукати
та правильно добирати термiнологiчнi
вiдповiдники

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%

Письмовi переклади; модульна контрольна
робота
Письмовi переклади; модульна контрольна
робота
Модульна контрольна робота

20%

Практичнi
няття

за-

Практичнi
няття

за-

Самостiйна робота

20%

20%

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами навчання
Програмнi результати
навчання
ПРН 3. Органiзовувати процес свого
навчання й самоосвiти.
ПРН 6. Використовувати iноземну
мову для органiзацiї ефективної
мiжкультурної комунiкацiї.
ПРН 13. Створювати уснi й письмовi
тексти рiзних жанрiв i стилiв українською та iноземними мовами.
ПРН 14. Аналiзувати мовнi одиницi,
визначати їх взаємодiю та характеризувати мовнi явища i процеси, що їх
зумовлюють.
ПРН 32.2 Володiти навичками перекладу вузькоспецiалiзовних фахових
текстiв зi шведської мови на українську.

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: та виконання письмових перекладiв.
Оцiнювання за формами контролю:
Min. — 60 балiв
переклади 12

Письмовi
РН 2.1 — 2.4
Модульна контрольна 24
робота
Iспит
24

Max. — 100 балiв
20
40
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:
Письмовi переклади виконуються на кожне практичне заняття.
Модульна контрольна робота виконується наприкiнцi курсу.
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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 1–2 Види перекладу. Фаховий
та художнiй переклад
Лекцiя 3–4 Фаховий переклад як напрям сучасного перекладознавства
Лекцiя 5–6 Граматичнi проблеми
перекладу фахових текстiв
Лекцiя 7–8 Лексико-семантичнi проблеми перекладу фахових текств
Лекцiя 9–10 Переклад термiнiв. Термiнознавство у Швецiї та в Українi
Лекцiя 11–12 Робота з лексикографiчними джерелами та термiнологiчними базами даних при перекладi
фахових текстiв
Лекцiя 7 Галузi фахового перекладу.
Юридичний переклад. Економiчний
переклад. Науково-технiчний переклад
Тест
Практичне заняття 1–7 Переклад
фахових текстiв зi шведської мови на
українську
Практичне заняття 8–14 Переклад
фахових текстiв з української мови
на шведську
Модульна контрольна робота
Всього
Всього — 180 год.
З них лекцiї — 28 год.
практичнi заняття — 32 год.
самостiйна робота — 120 год.

4

Кiлькiсть годин
Практичнi Самостiй(семiнар- на робота
ськi)
заняття
8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

2

4

28

2
14

28

14

36

2
32

120
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