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Зміст
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
a) Адреса: Факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного
університетуімені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса 2а, Тернопіль, 46027,
Україна.
b) Контактні телефони
тел. факс (0352) 43 58 31
тел. вн. 252
Приймальня декана
тел. (0352) 43 58 31
тел. вн. 251
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету: Гінка Богдан Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.
тел. (0352) 43 58 31
e-mail: bohdan_hinka@ukr.net
Заступник декана з навчальної роботи:Пеляк Олександр Михайлович.
тел.:(0352) 43-58-92)
e-mail:pelyak@ukr.net
Заступник декана з виховної роботи:Левчик Наталя Стефанівна, канд. пед. наук.
тел.: (0352) 43-58-92
e-mail: levchenyatko@yandex.ru
Заступник декана з науково-методичної роботи:Дацків Ольга Павлівна, канд. пед. наук.
тел.: (0352) 43-58-92
e-mail: odatskiv@ukr.net
Вчений секретар ради:Лаврієнко Тамара Ярославівна
тел.: (0352) 43-59-67
e-mail:tamara.lav@mail.ru
Диспетчер: Бзовська Уляна Михайлівна
тел.: (0352) 43 58 31
тел.вн. 252
Інженер: Горобець Олексій Петрович
Інженер І-ї категорії : Горобець Оксана Ярославівна
Поштова скринька:dek_inmov@tnpu.edu.ua

d) Кафедри:
КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ
(Адреса: вул. Максима Кривоноса 2а,каб.№35, тел. (0352) 43-59-88).
Склад кафедри:
1.
Олійник Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.
2.
Семенів Наталія Зіновіївна – старший лаборант.
3.
Білецька Катерина Володимирівна – асистент.
4.
Головацька Юлія Богданівна – асистент.
5.
Гуменчук Андрій Йосипович – асистент.
6.
Караневич Мар’яна Ігорівна – асистент.
7.
Кравець Світлана Володимирівна – кандидат філософських наук, асистент.
8.
Куца Оксана Ігорівна – асистент.
9.
Панченко Валерій Валерійович – кандидат філологічних наук, асистент.
10.
Пасічник Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, асистент.
11.
Сидор Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, асистент.
12.
Чумак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.
e) Координатор від факультету – Дацків Ольга Павлівна
роб. адреса: вул. Максима Кривоноса 2, каб. №18,
e-mail: odatskiv@ukr.net
тел.: (0352) 43-58-92

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»
Напрям підготовки
8.02030302 Мова і література (англійська)
8.02030302 Мова і література (німецька)
8.02030302 Мова і література (французька)
8.02030304 Переклад

Ліц. обсяг
10
5
5
15

Термін навч.
1рік
1 рік
1 рік
1 рік

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 8.02030302 Мова і література (англійська,
німецька, французька) та Переклад повністю забезпечена приміщеннями для навчання.У
розпорядженні студентів 27 аудиторій, заняття в яких проходять в одну зміну.
На факультеті діють п’ять комп’ютерних класів із вмонтованим лінгафонним
обладнанням для тренувань вимови. Кількість комп’ютерів у класах – 70 (на факультеті – 80).
У викладанні практичного і теоретичних курсів німецької мови викладачами
використовуються комп’ютерні програми DigitaleBibliothek. В комп’ютерний фонд кафедри
німецької мови входить багато довідкової німецької літератури (електронні енциклопедії,
словники тощо).
У розпорядженні студентів французького відділення комп’ютерні програми
Méthodedefrançais, Clé International.
Студенти факультету мають необмежений доступ до всесвітньої мережі Інтернет, якою
користуються як на заняттях, так і в позааудиторний час, самостійно шукаючи та опрацьовуючи
інформацію.
У навчальних аудиторіях знаходиться необхідна для навчального процесу сучасна аудіо- і
відеотехніка, яка призначена для використання на заняттях аудіо- та відеоматеріалів, оскільки
на кожній кафедрі є великі за обсягом навчальні медіатеки, що постійно поповнюються. В них
же розміщені наочні матеріали: карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо. У
розпорядженні кафедр знаходиться телезал для організації різноманітних інтерактивних видів
роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань
студентських клубів. У залі стаціонарно функціонує відеодвійка, DVD-програвач, магнітофон.
При потребі проведення спеціальних занять, наприклад, з країнознавства, викладачі
можуть підключити будь-яку із двох сателітарних антен факультету.
На матеріально-технічному балансі кафедр знаходяться ксерокси, відеокамера,
відеомагнітофони, принтери, сканери, DVD-програвачі та велика кількість магнітофонів.
Для тренувань студентів з перекладу університетом придбана і встановлена на факультеті
лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів. Робота в ній є комфортною і
максимально наближеною до реальних умов праці перекладача.
Іншомовна фахова бібліотека факультету разом з читальним залом на 40 посадкових місць
укомплектована найновішими надходженнями з-за кордону (біля 28 тисяч одиниць) довідкової,
навчальної, наукової, історичної, літературознавчої, методичної, країнознавчої і художньої
літератури. Читальний зал електронних ресурсів університетської бібліотеки на 36 місць дає
можливість з’єднатися з бібліотеками України чи інших країн.

Студенти, які вивчають іноземні мови як спеціальність, повністю забезпечені
підручниками і посібниками. Всі кафедри факультету у своєму розпорядженні мають власні
ресурсні центри для викладачів і студентів, які дають можливість краще і глибше готуватися до
занять, а також використовувати найновіші навчально-методичні матеріали зарубіжних
видавництв.
Викладачі факультету підготували електронні версії своїх лекцій, семінарських занять,
тестових завдань і т.д., що розміщені на спеціальному веб-сайті університету і доступні для
студентів у будь-який час.
Таким чином, наявна матеріально-технічна база є достатньою для успішної підготовки
вчителів іноземних мов та перекладачів.
5.ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається з одного або кількох залікових кредитів, кількість яких
визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий кредит –
завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як
правило, завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або
екзамен).Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни,
поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, всі
види практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань,
інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).
У навчальному процесі використовуються такі методи: за типом (характером)
пізнавальної діяльності: інформаційно-рецептивний (лекція, розповідь, робота з підручником,
демонстрація, пояснення); репродуктивний метод; проблемний виклад виучуваного матеріалу,
частково-пошуковий та дослідницький методи; індуктивний, дедуктивний; наочні (робота з
таблицями, схемами тощо); творчий метод; практичні методи (усні і письмові тренувальні
вправи); експериментальний метод.
Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що
передбачені навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Знання і вміння студента
визначаються за допомогою 100-бальної системи оцінювання, реєструються у відповідних
документах (академічних та електронних журналах, відомостях складання іспитів та заліків) з
обов’язковим переведенням оцінок у національну шкалу та шкалу ECTS. Навчальні досягнення
студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практичні та лабораторні
роботи, контрольні роботи, ІНДЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно (визначається
рейтинг), а також виставляється підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни.
Під час оцінювання знань, умінь і навичок студентів факультету іноземних мов активно
використовуються такі форми і методи контролю:
1. Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми. Проводиться у вигляді усного
опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, презентацій, письмового
контролю (самостійні, контрольні роботи), оцінювання практичного виконання різноманітних
завдань та тестування за матеріалом теми.
2. Модульний контроль якості засвоєння знань, умінь і навичок проводиться у вигляді
модульних контрольних робіт, тестування, у тому числі з використанням електронних варіантів
тестових завдань трьох рівнів складності.
3. Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів.
Загальна оцінка виставляється після завершення вивчення навчальної дисципліни. Вона
складається із балів за змістові модулі та за підсумковий контроль (іспит).

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
ОцінкаECTS
А
В
С
D
Е

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

Зараховано

задовільно

FX*

незадовільно з можливістю
повторного складання

F**

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

* - «Незадовільно», необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання.
** - «Незадовільно», необхідна значна додаткова робота.

6. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
підготовки за напрямом 8.02030304 Переклад
Магістратура
І семестр
ІІ семестр
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Філософія науки
Менеджмент в освіті
Правові основи діяльності ВНЗ
Цикл природничо-наукової підготовки
Жанрові теорії перекладу
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Комп’ютерні інформаційні технології в
освіті і науці
Цикл професійної та практичної підготовки
Практичний курс англійської мови
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Друга іноземна мова
Практика синхронного перекладу
Практика синхронного перекладу
Методика викладання іноземних мов у
Практика письмового перекладу
вищій школі
Педагогіка вищої школи
Психологія вищої школи
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
Основи редагування перекладів
Основи професійної діяльності перекладача
Цикл дисциплін вільного вибору студента
Інноваційні технології в методиці навчання
Техніка перекладу конференцій
іноземних мов
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Педагогічна практика
Виробнича практика
Науково-дослідна практика
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Комплексний кваліфікаційний екзамен з
другої іноземної мови
Захист магістерської роботи

7. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Напрям підготовки 8.02030304 Переклад

8. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки: (для ОКР “Магістр”) 8.02030304 Переклад
за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет:Філософія науки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності,
структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем наукового
знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання,
аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту;
ознайомити із загальними закономірностями
розвитку науки, її структурою, рівнями,
методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та
навики науково-дослідної роботи.
Форма контролю: іспит.
Предмет:Менеджмент в освіті
Статус:Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація:Формуваннязнань з вибору нових форм і методів управління; ознайомити із
основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; визначення змісту
навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності закладу та установи
освіти; особливості підготовки менеджера освіти. Формування вмінь: прогнозувати діяльність
закладу, установи, планувати роботу закладу, установи, ефективно організовувати роботу
підлеглих, розробляти методики контролю за станом діяльності, розробляти стратегію розвитку
освітніх організацій, працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і
своїх підлеглих).
Форма контролю: залік.
Предмет:Правові основи діяльності вищих навчальних закладів
Статус:Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Мета: поглиблення і розширення знань студентів про правові аспекти
діяльності вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти.
Завдання: сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи
вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; сформувати
знання про механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема про сутність і роль державних
стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому до вищих
навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання.
Форма контролю: залік.

ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів)
уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з
обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» студенти за
відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними вирішувати професійні завдання з
урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями
з охорони праці:
у науково-дослідній діяльності:
•
готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек
на робочих місцях та виробничих об’єктах;
•
здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення
професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
у технологічній діяльності:
•
обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
•
участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних
захворювань;
•
розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації
наслідків аварій на виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності:
•
впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;
•
здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових
актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;
•
здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням
вимог охорони праці;
•
управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві;
•
впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці
у виробничому колективі.
у проектній діяльності:
•
розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів
праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та
наукових досягнень в галузі охорони праці.
у педагогічній діяльності:
•
розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці.
у консультаційній діяльності:
•
надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
Форма контролю: залік.
Предмет: Цивільний захист
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні
проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту
(ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також
досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання: засвоїти студентами новітні теорії, методів і технологій з прогнозування НС,
побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу
заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та
культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши програму
навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах
підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та
володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації
вказаних завдань.
Форма контролю: залік.
Предмет: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Мета: формування у магістрів системи знань, умінь і навичок, фахових
компетентностей, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій у
навчальній та майбутній професійній діяльності.
Завдання: оволодіти методичними знаннями та уміннями щодо організації та управління
науковими дослідженнями та інноваційними розробками; вміння магістрантів опановувати
методи аналізу інноваційних процесів; сприяння формуванню навичок мислення високого рівня
та навичок критичного мислення у процесі створення інноваційних проектів; вміння
використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи та ВНЗ з
використанням ІКТ.
Зміст дисципліни. Соціальна інноватика. Основні поняття соціальної інноватики.
Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Види інновацій. Фази життєвого циклу
інновації. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний проект та його
структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. Інноваційний потенціал
проекту. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній практиці. Сучасні
інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані технології навчання. Шляхи та
доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 та хмарні технології в
інноваційному проекті.
Форма контролю: залік.
Предмет: Жанрові теорії перекладу
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр

Анотація: завдання курсу «Жанрові теорії перекладу» полягають в ознайомленні студентівмагістрантів з новітніми напрямами перекладознавства, орієнтованих на текст і текстуальність
як об`єкти наукового дослідження, релевантні для перекладу. В межах курсу розглядаються
основи лінгвістики тексту і функціональної стилістики тексту в аспекті перекладу,
висвітлюється понятійний апарат, програмні проблеми і коло завдань жанрових теорій
перекладу, побудованих на принципах лінгвістики тексту, прагматики, теорії літературного
перекладу, когнітивної лінгвістики, герменевтики.
Форма контролю: залік.
Вибіркові дисципліни
Предмет: Інноваційні технології в методиці навчання іноземних мов
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Ефективне навчання іноземних мов потребує від викладача досконалого
володіння мовою, а також професійної майстерності в організації навчальної діяльності
студентів з оволодіння іншомовною діяльністю. Процес навчання реалізується завдяки
зусиллям двох його учасників – викладача і студента. Щодо керування цим процесом,
визначення його стратегії і тактики, тут головна роль належить викладачеві. У сучасній
методичній літературі виділяють такі підходи: Біхевіористський підхід визначає оволодіння
іноземною мовою як сформованість респонсивних реакцій на іншомовні стимули. Інтуїтивносвідомий підхід передбачає оволодіння іноземною мовою у моделях в інтенсивному режимі з
наступним усвідомленням їх значення. Свідомий пізнавальний підхід спрямовує діяльність
студента на засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі яких
здійснюється свідоме конструювання висловлювань. Комунікативно-діяльнісний підхід
передбачає органічне поєднання свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання
іноземної мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається
одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Комунікативно-діяльнісний
підхід визначився в результаті методичного осмислення наукових досягнень у галузі
лінгвістики (теорія комунікативної лінгвістики) і психології (теорія діяльності). Прийнятий у
сучасній методиці комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов зумовлює
добір цілей, принципів, змісту, методів, прийомів та засобів навчання.
Форма контролю:залік.
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет:Педагогіка вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс «Педагогіка вищої школи» передбачає засвоєння теоретичних основ
організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі та наукових основ
управління вищою школою; формування досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ
і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі.

Завдання курсу: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних
знань; сформувати вміння застосовувати методи науково-педагогічного дослідження,
конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої школи;
аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі;
забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у
вищій школі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному
закладі; особливості студентів як об’єктів та суб’єктів навчання; провідні концепції навчання та
виховання; сучасні технології навчання у вищій школі.
вміти: конструювати цілі, зміст, методи, засоби форми навчально-виховного процесу
вищої школи; моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі;
використовувати інноваційні технології навчання і виховання у вищій школі.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Психологія вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у майбутніх науковців і
викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння психологічних проблем становлення
особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу.
Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання про: психологічні особливості
студентського віку та студентської групи; закономірності професійного становлення фахівця з
вищою освітою; психологічні аспекти організації учбової діяльності та виховання студентів;
психологію професійно-педагогічної взаємодії у системі «викладач-студент»; психологічні
характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. У
результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: застосовувати психологічні знання в
організації учбової діяльності та вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних
завдань майбутньої науково-педагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну
взаємодію зі студентами, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у
взаєминах зі студентами.
Форма контролю: залік.
Предмет:Практичний курс англійської мови
Статус:Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9-10 семестр
Анотація:Предметом вивчення навчальної дисципліни є коло питань і проблем, що
пов’язані з англійською мовою на сучасному етапі її функціонування – вокабуляр сучасної
англійської мови, граматика сучасної англійської мови, фонетика сучасної англійської мови та
позамовна ситуація в країнах, у яких англійська мова є державною й/або офіційною. Метою є
розвиток навичок письма для загальних комунікативних цілей; розвиток навичок та поповнення
знань з фонетики, граматики та поповнення вокабуляру, що вимагається для спілкування на
теми, заплановані для опанування; розвиток соціокультурної компетенції. Основними
завданнями є надання студентам можливості оволодіти основними видами комунікативної
діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням англомовних
текстів), формувати початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з англійської
мови на українську.

Форма контролю:9 семестр – залік; 10 семестр – іспит.
Предмет:Друга іноземна мова (німецька)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9-10 семестр
Анотація:Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та граматики
іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержати необхідну
професійну інформацію з іноземних видань.
Метою дисципліни «Друга іноземна мова(німецька)» є: подальше формування
комунікативної, соціокультурної і міжкультурної компетенції; вдосконалення знань, умінь і
навичок іншомовного спілкування для вирішення комунікативних завдань і здійснення
навчально-пізнавальної та науково-дослідної діяльності. Навчання орієнтується на застосуванні
німецької мови як засобу міжкультурного спілкування та пізнання іншомовної культури з
метою розширення загального та філологічного кругозору студентів.Завдання дисципліни:
вдосконалення лексико-граматичних навичок і вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності:
аудіюванні, говорінні (в діалогічних і монологічних формах), читанні, письмі; розвиток
готовності до здійснення усно-мовного спілкування і здатності до соціальної взаємодії в різних
ситуаціях міжкультурної комунікації; формування позитивного ставлення і толерантності до
культури країни досліджуваної мови.
Форма контролю:9 семестр – залік; 10 семестр – іспит.
Предмет:Друга іноземна мова (французька)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9-10 семестр
Анотація:Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної
спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах,
навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в
обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою
інформацією через іноземні джерела.Завдання дисципліниполягає в навчанні, розвиткові та
удосконаленнірізних
видів
мовленнєвої
діяльності,
аудіювання,
говоріння,
діалогічногомовлення, читання, письма та перекладу.
Форма контролю:9 семестр – залік; 10 семестр – іспит.
Предмет: Практика синхронного перекладу
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9-10 семестр
Анотація: надання студентам необхідні для їх роботи теоретичні та практичні знання у
галузі синхронного перекладу з англійської мови на українську. Ознайомлення студентів із
особливостями синхронного перекладу; розширення знань студентів про усний переклад;
формування вміння перекладати синхронно; удосконалення практичних навичок усного
перекладу; забезпечення поповнення лексичного запасу на різну тематику.
Форма контролю:9 семестр – залік; 10 семестр – іспит.
Предмет:Практика письмового перекладу
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр

Анотація: розвиток перекладацьких навичок для загальних комунікативних цілей;
розвиток навичок та поповнення знань з фонетики, граматики та поповнення вокабуляру, що
вимагається для спілкування на теми, заплановані для опанування на 5 курсі; поповнення
соціально-культурної компетенції. Завдання : надати студентам можливість оволодіти
основними видами комунікативної діяльності (діалогічним та монологічним мовленням,
читанням та розумінням англомовних текстів), формувати практичні навички обробки тексту
при перекладі з англійської мови українською.
Кваліфікаційні вимоги: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: тематичну лексику запропонованих тем для вивчення, вміти: перекладати відтворювати
та перекладати тематичні лексичні одиниці, а також тексти відповідного тематичного
спрямування.
Форма контролю: іспит.
Предмет:Методика викладання іноземних мов у вищій школі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та
спеціальні закономірності процесу навчання як засобу спілкування, освіти, виховання й
розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук
психолого-педагогічного, філологічного й культурологічного циклів, і на цій основі
сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;
ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами,
формами та засобами навчання іноземних мов і культур, а також сформувати у них уміння
творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;
на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке
допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчальновиховному процесі з іноземної мови у школі; залучити майбутніх вчителів до опрацювання
спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над
собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Педагогічна практика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Головною метою проведення педагогічної практики, яка входить до програми
навчання студентів факультету іноземних мов у педагогічному ВНЗ, є набуття майбутніми
вчителями комплексу умінь та навичок, необхідних для здійснення всіх видів навчальновиховної роботи в школі.Мета педагогічної практики на IV курсі факультету іноземних мов
передбачає: формування першого досвіду педагогічної професійної діяльності у процесі
самостійного проведення навчально-виховної роботи в школі; оволодіння майбутніми
педагогами формами організації, засобами, технологіями навчально-виховної роботи в школі;
розвиток у студентів умінь застосовувати знання з англійської мови, педагогіки, психології та
методики викладання іноземної мови у процесі педагогічної праці, застосування отриманих
знань, набутих умінь та навичок у професійній діяльності з учнівським колективом; проведення
комунікативно-спрямованих уроків із використанням сучасних методів та прийомів активізації
діяльності.Завдання педагогічної практики передбачають: ознайомлення майбутніх
педагогічних працівників із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх закладів;

забезпечення умов для професійної адаптації студентів, залучення їх до активної діяльності у
роботі з учнівськими колективами; закріплення і поглиблення знань студентів з психологопедагогічних, методичної і мовних знань, оволодіння засобами застосування цих знань для
розв’язання конкретних педагогічних завдань; формування у практикантів уміння проводити
уроки з використанням сучасних методів і прийомів; формування та розвиток у студентів
професійних навичок і умінь; оволодіння вміннями спілкування з учнівським колективом, їх
педагогами та батьками; розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу, у тому
числі засобами іноземної мови.
Форма контролю: залік.
Предмет: Виробнича практика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Головною метою проведення виробничої практики є підготовка студентів до
здійснення діяльності в галузі перекладу; застосування набутих за період навчання в
університеті теоретичних навичок і вмінь; спонукання студента-практиканта до самостійного
пошуку і розв’язання перекладацьких проблем; перевірка на практиці потенційних
можливостей студента з письмового та усного перекладу; удосконалення досвіду перекладання
текстів різних стилів з англійської мови на українську та навпаки із застосуванням методів
письмового перекладу, а також укладання двомовних анотацій до текстів та короткого огляду
перекладацької інформації у вигляді реферату (обсяг – 10 сторінок); виконання посередницької
діяльності в умовах двомовної комунікації на вимогу установи, закладу, де проходитиме
виробнича практика, й оформлення відповідної документації.
Форма контролю: залік.
Вибіркові дисципліни
Предмет: Основи професійної діяльності перекладача
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: поєднання набутих знань й уміння з циклу перекладознавчих дисциплін із
професійною підготовкою перекладачів.
Забезпечення оволодіння студентами основами професійної діяльності перекладача;
ознайомлення із основними характеристиками професійного перекладача; показ реальної
ситуації на ринку праці та вимог, які ставляться до перекладачів; опанування майстерності
ведення переговори з клієнтами та потенційними клієнтами; розкриття сутності перекладацької
компетенції та її складників; продовження вдосконалення практичних навичок обробки тексту в
процесі перекладу з англійської мови на українську.
Форма контролю:залік.
Предмет: Основи редагування перекладів
Статус:Вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Мета – забезпечити студентів теоретичними знаннями з основ редагування
перекладів (включаючи машинні) та їхнього практичного застосування під час обробки текстів,
перекладів з англійської мови на українську та навпаки.
методичні:

- надати студентам знання з редагування перекладів з урахуванням характеристик сучасного
стану мови;
пізнавальні:
- розширити філологічний кругозір студентів;
- показати місце англійської мови в мовному світі, її зв’язки та контакти з іншими мовами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Форма контролю: залік.
Предмет:Техніка перекладу конференцій
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; ознайомлення з особливостями перекладу
конференцій.
Забезпечення комплексним оволодінням студентами теоретичним матеріалом у рамках
курсу; ознайомлення з історією розвитку перекладу конференцій; сприяння оволодінню
прийомами перекладу конференцій; формування вмінь і навичок розуміти ситуацію та діяти
відповідно до неї; продовження вдосконалення практичних навичок обробки інформації в
процесі перекладу з англійської мови на українську; забезпечення поповнення лексичного
матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік
9. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
Галузь знань
Спеціальність
Кваліфікація

0203 Гуманітарні науки
8.02030304 Переклад
Перекладач,викладач англійської мови, вчитель другої
іноземної мови

Магістр з фаху "Переклад"повинен мати професійні знання та вміти застосовувати їх у
своїй професійній діяльності. Професійні лінгвістичні знання формуються із всебічних і
глибоких знань з історії мови, теоретичних основ мовознавства та перекладознавства, основних
процесів розвитку мовленнєвих явищ, розуміння процесів, що формують мову як систему.
Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію на удосконалення.
Магістр з фаху "Переклад" повинен мати відповідний рівень філологічної, етичної та
психологічної культури: мати чітко сформовані принципові засади світогляду як загального
усвідомлення про навколишній світ і своє місце в ньому, про шлях реалізації в умовах реальної
дійсності своїх життєвих програм; сформувати філософське, економічне, політичне мислення;
розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних та
демографічних процесах розвитку суспільства, засвоїти закономірності та особливості
культурного розвитку людства; брати участь у громадському житті. Філолог-перекладач
повинен мати належну мовну і перекладацьку компетенцію, широку ерудицію і культуру,
розумітися на національних особливостях народу, мова якого вивчається, використовувати
набуті знання у своїй професійній діяльності.
Магістр з фаху "Переклад" повинен досконало володіти своїм фахом, постійно
поповнювати свої знання, розширювати кругозір, застосовувати свої знання на практиці, вільно
володіти українською мовою.

Письмовий перекладач здійснює письмовий переклад суспільно-політичних, науковотехнічних, ділових, інформаційних а також художніх текстів іноземної мови на рідну і навпаки.
Усний перекладач сприймає і перекладає інформацію в усній формі. Цей фахівець повинен
відрізнятися кмітливим розумом, гнучкістю висловлювань, широким фоновим знанням про
предмет повідомлення.
Підготовка до ступеня магістр включає також поглиблене вивчення базових дисциплін з
фаху, виконання кваліфікаційної роботи практичного, аналітичного або дослідницького
характеру.
Вимоги до знань та умінь магістра філології
спеціальність – Переклад
Магістр повинен знати:

основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціальноекономічних наук;

етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини
до навколишнього середовища;

сучасні наукові методи філологічних досліджень;

розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та
суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу; походження та розвиток мови,
її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

основні категорії та види перекладу;

особливості перекладацької діяльності;

особливості ділового мовлення та ведення діловодства;

особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності говоріння,
аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.
Магістр повинен уміти:
Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук у різних видах
професійної і соціальної діяльності , магістр повинен вміти:

формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і
майбутнього України;

творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності;

аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства;

орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро і
мікроекономіки;

застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх
професійних та життєвих завдань;

використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій
суспільного життя як минулого, так і теперішнього.
Використовуючи набуті знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих
дисциплін, магістр повинен вміти:

володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої
думки як усно, так і письмово; володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з
можливостями і методами застосування комп'ютерної техніки в своїй професійній діяльності;


бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий
досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; розуміти
основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності;

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з
фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства;

перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами
різножанрові тексти;

застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше);

враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу;

використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники,
електронні бази даних;

вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.
10. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРКЛАДУ
Адекватність перекладу– відтворення єдності форми і змісту оригіналу засобами іншої
мови.
Активна лексика – слова, що на певному етапі розвитку мови позначають актуальні
поняття і не мають відтінку новизни або застарілості. Активна лексика поділяється на дві
групи: 1) загальновживана лексика, зрозуміла всім мовцям, 2) терміни й професіоналізми,
які активно використовуються не всіма мовцями, а представниками відповідних спеціальностей. Слід розрізняти активну лексику й активний запас слів окремої особи.
Аналіти́чні мо́ви (грец. ἀνάλυσις– роз'єднання) – тип мов, у яких зв'язки між
самостійними словами виражаються не зміною закінчень або звуків у коренях, а за допомогою
порядку слів у реченні та службових частин мови (прийменників, часток, артиклів) тощо.
Класифікація належить Вільгельму Гумбольдту та Августу Вільгельму Шлегелю. До
аналітичних мов належать: германські мови, французька, новоперська, болгарська, японська та
інші мови.
Державний освітній стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і
положень, що окреслюють державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і
повної загальної середньої освіти та гарантії держави в її досягненні громадянами.
Дискурс – зв’язний текст разом з екстралінгвістичними чинниками. З одного боку,
дискурс зв’язаний з прагматичною ситуацією, яка залучається для визначення зв’язності
дискурсу, для його інтерпретації. З іншого боку – існує тісний взаємозв’язок дискурсу з
ментальними характеристиками учасників комунікації, етнографічними, психологічними і
соціокультурними факторами породження і розуміння мовлення.
Діахронія (від грец. δια – через, крізь і χρονος – час) – умовно вертикальний зріз мови,
при якому об'єктом лінгвістичного аналізу стає історичний розвиток мови. Це означає, що при
діахронічному, або різночасовому вивченні передбачаєтьсяпростежити весь шлях,
якийпройшовпевнийструктурнийелементмови (звук, слово, речення).
Еквівалентність перекладу - максимальна ідентичність усіх рівнів змісту текстів
оригіналу й перекладу.
Енциклопедичні словники - енциклопедичні словники фіксують і пояснюють не слова, а
пов'язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних
ділянок знання, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо. Тому в енциклопедичних
словниках зовсім не мають місця слова таких граматичних категорій, як займенники, вигуки,

сполучники, частки; прислівники, дієслова та прикметники подаються у цих словниках лише
тоді, коли вони термінологізувались, тобто вживаються для точного вираження спеціальних
понять і означення спеціальних предметів.
Жанр - історично сформований внутрішній підрозділ у всіх видах мистецтва; тип
художнього твору в єдності специфічних властивостей його форми і змісту. Поняття "жанр"
узагальнює риси, властиві великій групі досягнень якої-небудь епохи, чи нації світового
мистецтва взагалі. У кожному виді мистецтва система жанрів складається по-своєму. У
літературі жанр визначається на основі приналежності досягнень до роду літературного,
переважно естетичної якості (ідейно-оцінного настрою - сатиричного, патетичного, трагічного),
обсягу твору і способу побудови образа (символіка, алегорія, документальність): епічний жанр
(героїчна поема, роман, розповідь), ліричний (ода, елегія, вірш, пісня), драматичний (трагедія,
комедія). У 20 ст. відбувається інтенсивний процес взаємодії і модифікації жанрів.
Зміст навчання іноземної мови має містити лінгвістичний компонент, який поєднує
мовний і мовленнєвий матеріал; психологічний компонент, що містить вміння і навички, які
забезпечують учням користування іноземною мовою під час спілкування; методологічний
компонент, пов’язаний з оволодінням учнями прийомами навчання, пізнанням навчального
предмету, розвитком їх самостійної роботи.
Інтерпретація (лат.interpretatio) – роз'яснення, тлумачення – відносно наукових та
літературних текстів, а також творів образотворчого мистецтва; також відтворення
(наприклад – у музиці).
Компетенція - коло повноважень, сфера діяльності, в якій особа володіє необхідними
знаннями та досвідом.
Компетентність - рівень підготовки до діяльності в певній сфері, ступінь оволодіння
знаннями, способами діяльності, які необхідні для правильних й ефективних рішень.
Контекст (лат. contextus – тісний зв’язок, сплетення) – відрізок, частина тексту писемної
чи усної мови з закінченою думкою, який дає змогу точно встановити значення окремого слова
чи виразу, що входять до його складу.
Коректу́ра (від лат.correctura – «виправлення», «поліпшення») – процес виправлення
граматичних і технічних помилок та недоліків, як в текстовому, так і графічному матеріалах,
підготовлених для розмноження друкарським (або будь-яким іншим) способом. У вужчому
сенсі – відтиснення з друкарського набору призначене для внесення виправлень.
Коректурнізнаки – система умовних графічних знаків, які застосовують для розмітки
оригіналів та виправлення різноманітних помилок в коректурних відбитках. Вони вказують на
місце і характер виправлення помилок в тексті або ілюстративному матеріалі. Графічне
креслення цих знаків наведені в «СИБИД. ГОСТ 7.62-90 Знаки для раз метки оригиналов и
исправлениякорректируемых и пробних оттисков. Общие требования», який набув чинності 1
січня1991 р. і написаний російською мовою на основі радянських стандартів.
Культурний шок - це стан спантеличення, втрати орієнтації та емоційного збурення,
спричинений, коли людина раптово потрапляє в незнайоме їй середовище чи іншу культуру.
Це шок від нового, від зустрічі з новою культурою.
Машинний переклад (МП) - переклад текстів (письмових та усних) з однієї природної
мови на іншу за допомогою комп'ютера; напрямок наукових досліджень, пов'язаний з
побудовою перекладальних систем.
Міжкультурна комунікація - Це зв'язок і спілкування між представниками різних
культур, що передбачає як безпосередні контакти між людьми і їх суспільствами, так і
опосередковані форми комунікації, (в тому ж числі мову і електрону комунікацію).

Наукова стаття – один із основних видів наукових публікацій, що містить виклад
проміжних або кінцевих результатів наукового слідження, висвітлює конкретне питання, фіксує
науковий пріоритет автора, робить матеріал надбанням фахівців.
Пере́клад – відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і
форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній
для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності
не лежить через встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть
найбільш віддалених, можливе лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні мовні
засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності
оригіналу.
Перекладацька професійна компетентність – сукупність граматичних, лексичних,
фонетичних,
прагматичних,
стилістичних,
соціокультурних,
морально-етичних,
комунікативних, інформаційних, технічних, психологічних, інтелектуальних, когнітивних та
галузевих компетенцій майбутніх перекладачів, яка формує здатність та вміння перекладати на
фаховому рівні.
Перекладознавство – самостійна галузь прикладної лінгвістики, присвячена
найважливішим поняттям, проблематиці, термінології перекладознавства.
Письмовий переклад – Письмовий переклад має свої особливості: 1)По-перше він
жорстко не прив'язаний до трансформаційної або денотативної моделі. Скажімо, не такою ж
мірою, як усний послідовний, де чітко вимальовується денотативна модель, чи синхронний, в
якому переважають трансформації. Перекладаючи письмово, перекладач користується як
прямими міжмовними трансформаціями, так і застосовує вільну інтерпретацію смислу
вихідного тексту; 2) По-друге, переважання тієї чи іншої моделі перекладу пов'язане з жанром
тексту оригіналу і його стилем чи, радше, з тим, в якій мірі можливі прямі відповідності між
мовним оформленням смислу у вихідній мові і мові перекладу.
Послідовний переклад – переклад, коли перекладач передає усне мовлення після того, як
було сказано два-три речення. Мовець у цей час чекає, поки перекладач не завершить фразу.
Редагування – це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний
час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є
отримання заданого соціального ефекту. Складається з двох рівноправних процедур: контролю
(аналізу) та виправлення (реконструкції) авторського оригіналу.
Синхронія (від грец. συν – спільно і χρονος –
час) –
горизонтальнийзрізмови,
тобтоумовневиділенняпевногоісторичногоетапу
в
їїрозвитку,
якийбереться
як
об'єктлінгвістичногодослідження. Синхронневивченняпередбачаєаналізмовнихявищ в одному
якомусьчасірозвиткумови: на сучасномуетапіабо в певнуісторичнудобу, наприклад, у XIV чи
XVII ст., але без пояснення того, якізміни в попередніперіодирозвиткумови привели
досучасного стану чи стану мовипевноїісторичноїдоби.
Словник етимологічний– лексикографічна праця, в якій з’ясовується походження слова:
розкривається первісне значення, реконструюється найдавніша форма слова, вказується, чи
слово запозичене, чи власне українське («Етимологічний словник української мови» у 7 томах).
Словник іншомовних слів– словник, у якому розкривається значення іншомовних слів,
що ввійшли до лексичного складу рідної мови, і вказується, з якої мови вони засвоєні
(«Словник іншомовних слів», Довіра, 2000).
Словник історичний– один з різновидів тлумачного словника, в якому подаються слова
певної історичної епохи за даними писемних пам’яток, з’ясовується їх значення, наводяться
ілюстрації («Словник староукраїнської мови XIV– XVст.», Т 1-2, 1977– 1978).

Словник орфоепічний– служить довідником правильної нормативної вимови і
нормативного наголосу.
Словник синонімів– у ньому подані ряди синонімів, що групуються навколо стрижневих
слів, розташованих в алфавітному порядку. Словник термінологічний – словник, у якому
подана система термінів певної галузі науки, виробництва, мистецтва.
Сучасний переклад - у сучаснихдослідженняхсформувалосябаченнядвохтечій в
історіїукраїнського перекладу. Перша, «класична», походить від Старицького і Франка і,
сягнувши вершин у неокласиків, виявляється сьогодні у практиці більшості провідних
майстрів –
від Гр. Кочура до М. Москаленка. Їїпредставникампритаманнетяжіння до
виробленихлітературних норм, орієнтаціянановітнюєвропейську й національнутрадицію,
обережнеставлення
до
експерименту
в
галузіформи
й
лексики,
прагненнявідтворюватистильовірисиоригіналупереважнозасобаминормативноїмови.
Текст перекладу – реальне висловлювання, вимовлене або записане перекладачем
речення, або сукупність речень будь-якої довжини. Тексти в перекладі - розрізняють
початковий текст, призначений для перекладу (його називають оригіналом чи першотвором);
перекладний текст, отриманий у результаті перекладу, - друготвір.
Транскрипція– наукова система запису мови, що вживається в мовознавстві і має на меті
послідовно відбити звуковий склад мови, чого часто не робить звичайна орфографічна система.
Транслітерація (транс і лат. litera - буква) – механічна передача тексту й окремих слів,
які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній
ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої.
Трансформація – основа більшості прийомів перекладу. Полягає в зміні формальних
(лексичні або граматичні трансформації) або семантичних (семантичні трансформації)
компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі.
Українськалексикографія –
розділ українського мовознавства, що займається
створенням словників (словникарство) та опрацюванням їх теоретичних засад.
Усний переклад - Незважаючи на істотнівідмінностіміжокремими видами усного
перекладу, є щосьзагальне для всіх них. Тому ми спочаткурозглянемотіякості, якими повинен
володітиуснийперекладачнезалежновід того, який вид усного перекладу вінвиконує.Сюди перш
за все слідвіднестизнаннянайбільшчастих, споживанихперекладацькихвідповідностей і
автоматизованийнавикїхвживання.
Усний послідовний переклад - є складним, специфічним видом мовленнєвої діяльності,
як і слухання, говоріння, читання, письмо, думання.
Філологічні словники - філологічні словники мають кілька основних типів і багато
різновидів, але об'єктом описування, яких завжди є саме слово. Залежновід типу й характеру
філологічного словника, конкретне слово в ньомуможерозглядатисяводномучи в кількох
аспектах, скажімо, з погляду походження чи функціонування протягом певного історичного
періоду, правописання, вимови і т. д. Філологічні словники можуть бути одномовні, двомовні і
багатомовні.
Штучна мова –це мова, чия фонологія, граматика, та/або словниковий запас були
цілеспрямовано створені особою, чи групою осіб. Це відрізняє штучні мови, від мов які
розвивались еволюційно. Штучні мови створюються через багато причин, наприклад щоб
спростити спілкування між людьми (міжнародні мови), щоб додати реалізму вигаданому світу,
чи з інших естетичних міркувань(вигадані мови), для лінгвістичних експериментів (наприклад
перевірки гіпотези Сепіра-Ворфа), чи для мовних ігор.
Якість перекладу - показник оцінки здійсненого перекладу, який визначається точністю,
якістю та літературністю перекладеного тексту.

