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Зміст
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
a) Адреса: Факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного
університету, 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:
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
6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)
6.020303 Філологія. Мова і література (французька)
6.020303 Філологія. Переклад

Ліц. обсяг
90
35
25
50

Термін навч.
4 роки
4 роки
4 роки
4 роки

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.020303Філологія. Мова і література
(англійська, німецька, французька) та Філологія. 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 для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
А
В
добре
С
D
задовільно
Е
FX*

незадовільно з можливістю
повторного складання

F**

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

для заліку

Зараховано

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 6.020303 Філологія. Переклад
1 курс
I семестр
Назва дисципліни
Історія України
Вступ до мовознавства
Історія зарубіжної літератури
Сучасні інформаційні технології
Комп’ютерна практика
Латинська мова
Фізичне виховання
Психологія особистості
Практичний курс англійської мови
Вступ до літературознавства
Валеологія
Сучасна українська мова
Історія науки і техніки

☻
☻
☺
☺
☺
☺
☻
☺
☺
☺
☺

К-сть
кредитів
30
3
2
1
1,5
1
1
1
1
12,5
1
1,5
1,5
2

☻
☺
☺
☺
☺
☻
☻
☺
☻
☺
☺
☺
☺

33
2
1
1,5
2
2
1
11
2
2,5
1,5
1,5
2
2
1

Вид контролю

IІ семестр
Історія української культури
Історія зарубіжної літератури
Латинська мова
Основи теорії мовної комунікації
Фізичне виховання
Педагогіка
Практичний курс англійської мови
Вступ до перекладознавства
Лінгвокраїнознавство Англії і США
Сучасна українська мова
Вікова фізіологія
Прикладна лінгвістика
Історія Англії
Основи лексикографії / Зіставна ономастика
2 курс
III семестр
Назва дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Історія зарубіжної літератури

Вид контролю
☺
☻
☺

К-сть
кредитів
34
1
3
1

Основи екології
Безпека життєдіяльності
Фізичне виховання
Педагогіка
Педагогічна практика (навчальна)
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Інформаційно-технічні засоби навчання
Основи права
Граматичні проблеми перекладу / Історія перекладу

☺
☺
–
☻
–
☻
☺
☺
☺
☺

1,5
2
2
2
1
7,5
7
2
3
1

IV семестр
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія зарубіжної літератури
Теорія перекладу
Фізичне виховання
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної
мови
Сучасна українська література
Релігієзнавство
Підготовка молоді до сімейного життя

☺
☺
☺
☺
☻
☻
☻

30
1
1
1,5
2
9
9
2,5

☺
☺
☺

1
2
1

3 курс
V семестр
Назва дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія зарубіжної літератури
Теорія перекладу
Історія мови
Культура українського мовлення
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної
мови
Література країни, мова якої вивчається
Сучасна українська література
Переклад ділового мовлення
Соціологія
Етика перекладача

☺
☻
☻
☺
☺
☻
☺
☺

К-сть
кредитів
29
1
1
1,5
1,5
1,5
6
6
2,5

☺
☺
☺
☺

1
1
2
3
1

Вид контролю

VI семестр
Історія зарубіжної літератури
Теорія перекладу
Практична стилістика української мови
Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов
Порівняльна граматика основної іноземної та української мов
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної
мови
Методика навчання іноземної мови
Література країни, мова якої вивчається
Економіка
Етика і естетика
Основи редагування перекладів

☻
☺
☺
☺
☺
☻
☺
☻

31
1
1,5
1,5
2
1,5
6
5,5
3

☻
☺
☺
☺
☺

2
1
3
2
1

4 курс
VII семестр
Назва дисципліни
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Політологія / Проблеми становлення незалежної України / Основи
демократії
Основи охорони праці
Література країни, мова якої вивчається
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова
Теорія перекладу
Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної
мови
Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов
Основи наукових досліджень
Особливості перекладу юридичних документів
Особливості послідовного перекладу та техніки нотування
Методика навчання іноземних мов
Педагогічна практика
Російська мова / Основи міжкультурної комунікації / Формування
толерантності перекладача у процесі навчання

☺

К-сть
кредитів
30
3

☺
☺
☻
☻
☻
☻

1,5
1
4
5
2
1

☻
☺
☺
☺
☼
☺
☺

1
1
1
1
1
6
1,5

☻
☻
☻

30
1,5
4,5
5

Вид контролю

VIII семестр
Література країни, мова якої вивчається
Практичний курс англійської мови
Друга іноземна мова

Лінгвокраїнознавство Англії і США
Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної
мови
Лінгвокраїнознавство країн другої мови
Інформаційні технології у перекладацькій діяльності
Порівняльна стилістика
Перекладознавчі дисципліни
Виробнича практика
Державна атестація з педагогіки
Державна атестація зі спеціальності
Техніка усного висловлювання перекладача / Основи перекладу
науково-технічних та економічних текстів / Комп’ютерна
лексикографія та комп’ютерний переклад

☺

2

☻

1,5

☺
☺
☺
☼
☺
ДЕ☻
ДЕ☻

1,5
1,5
1,5
1
6
1
1

☺

2

Примітка:☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота, ДЕ – державний екзамен.
Цикли:
 Цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної
підготовки
 Цикл навчальних дисциплінприродничо-наукової підготовки
 Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки

7. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУТА ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Переклад

8. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки: (для ОКР “Бакалавр”) 6.020303 Філологія. Переклад
за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)
ЦИКЛНАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Навчальний курс історії України для студентів неісторичних спеціальностей
охоплює історичні процеси, які відбувалися на території України протягом усієї її історії.
Певною мірою курс історії України узагальнює, на рівні вищої школи, отримані раніше
знання. Головним призначенням цього предмета є поглибити знання найголовніших
ключових проблем української історії, сприяти виробленню критичного мислення і
розуміння історії України. Курс покликаний забезпечити підготовку з історії сучасного
філолога, журналіста, фахівця, котрий має універсальну загальноосвітню та
загальногуманітарну підготовку. У цьому курсі поєднано історію політичну, соціальну,
економічну з історією повсякдення, історією культури тощо.
Форма контролю:іспит.
Предмет:Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2-3 роки, 3, 4, 5 семестри.
Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і
навичок досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
Забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності,
досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання
вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за
дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання
поваги до української літературної мови, до мовних традицій; формування навичок
оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових
текстів.
Форми контролю: залік у 3 семестрі, залік у 4 семестрі, іспит у 5 семестрі.
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої
форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати
методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи
іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її
поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.Формування вмінь: здійснити вільний
світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити культурницькі ідеї з практикою

суспільного буття; пов’язати загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом
сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація
особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історико-культурної
спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати з історичними текстами,
здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та
вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних
підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про
сучасні її форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення.
Засвоєння специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світогляднометодологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини
вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над
найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття.Вивчення філософії
передбачає формування вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати зміст
висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську інтерпретацію,
пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити світоглядні ідеї з
практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує переконання в
тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків культурної
спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю:іспит.
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних
аспектів політології. Лекційний курс розділений на два змістові модулі. У першому
розглядаються суть політології як науки та навчальної дисципліни, політика і політичні
системи, розвиток світової та вітчизняної політичної думки, висвітлюються проблем
політичних інститутів, влади і суспільства. У другому розділі аналізується політичне життя
суспільства, політичні режими та світові політико-ідеологічні доктрини. Окремо
висвітлюється взаємозв’язок етнічних та політичних проблем, а також особливості
міжнародних відносин та світового політичного процесу. На семінарських заняттях увага
студента спрямовується на розгляд історії становлення науки про політику, та розвитку
політичних теорій та вчень. Практична частина курсу передбачає вивчення основ
громадянського суспільства, вивчаються політичні системи суспільства, методи та форми
створення політичних партій та громадських організацій. Окремо розглядаюся
етнонаціональні та міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів ґрунтовного
розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних понять, закономірностей
становлення та розвитку політичних систем, їх інститутів.Розвиток здібностей до аналізу
політичних процесів як в Україні та в окремих її регіонах, так і в цілому світі.
Форма контролю: залік.

Вибіркові дисципліни
Предмет: Історія науки і техніки
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Навчальний курс передбачає ознайомлення із впливом на розвиток та формування
сучасного людського суспільства наукових та технічних винаходів та відкриттів. В ході
вивчення курсу студент приходить до розуміння, що сучасне людство повністю залежне від
існуючих технологій. Студент має зрозуміти вплив основних винаходів на наше життя, знати
як наші предки обходилися без них та усвідомити свою відповідальність у використанні
сучасних технологій.
Форми контролю:залік.
Предмет: Історія Англії
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Вивчення утворення і розвитку держави на Британських островах,
найважливіших подій суспільно-політичного та культурного життя Великої Британії. Курс
«Історія Англії» створює наукову картину розвитку суспільства та держави в Британії,
знайомить з найважливішими досягненнями англійського суспільства та держави в Британії,
допомагає зрозуміти роль Великої Британії в сучасному світі. Знання культурно-історичних
та суспільно політичних процесів у цій країні сприяє свідомому вивченню її мови та
літератури.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи права
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов всіх
головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною для
студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із
традиційною для юристів послідовністю галузей права. Курс орієнтований на такі завдання:
розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію формування
української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу України;
ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; формувати
навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати
переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до
протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні
та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися
вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами
права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у
майбутній роботі з учнівською молоддю.
Форма контролю:залік.
Предмет: Релігієзнавство
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових
підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних

процесів в умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного
атеїзму; поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільнополітичні процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань
про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою
державно-церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування
церков і релігійних організацій. Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного
світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й
Україні, їх роль у суспільному розвитку.
Форма контролю:залік.
Предмет:Соціологія
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття змісту
основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій специфічний аналіз
особливостей функціонування та розвитку суспільства та по-своєму виявляє найактуальніші
суспільні проблеми, одночасно закладаючи основи світогляду та громадянської зрілості. При
вивченні курсу загально-практичного та загальнотеоретичного значення зосереджується
увага на процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки:
сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної
дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм аналізу суспільного життя,
її методи постійно розвиваються й оновлюються.
Форма контролю: залік.
Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація: Формування системи знань про економічні відносини у суспільстві,
проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних
складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також
підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого
використання економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння
студентами методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів,
закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного
задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб. Формування вмінь:
аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним ситуаціям;
пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форма контролю:залік.
Предмет: Етика і естетика
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими
філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль, і естетикою
– предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає
сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її
основних понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи

мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі
художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання
своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню
місця людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру
почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.Вивчення етики і естетики передбачає
формування вміння працювати з філософсько-етичними та художніми текстами, самостійно
аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних
моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та теоретичної
рефлексії почуттєвого досвіду.
Форма контролю: залік.
Предмет: Логіка
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал,
необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами
логічного мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення –
поняття, судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення
основних законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці
схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх
основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти
логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє
вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в
собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форма контролю: залік.
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Вступ до мовознавства
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою курсу «Вступ до мовознавства» є вивчення основ
загальнолінгвістичних знань, принципових положень лінгвістики як науки, що має загальне,
теоретичне, прикладне і конкретне застосування, а також засвоєння методів і прийомів
лінгвістичного аналізу. Основні завдання курсу: поступове оволодіння науковим
мовознавчим апаратом і вироблення навичок практичного застосування теоретичних знань
при вивченні і викладанні різних мов (слов’янських, германських, романських, іранських,
японської тощо).
Основні теми курсу: курс «Вступ до мовознавства» складається з двох частин. Основні
теми першого розділу «Загальнотеоретичні положення та галузі мовознавства»: Предмет та
завдання науки про мову, аспекти вивчення мови, місце мовознавства серед інших наук,
основні галузі мовознавства, різні типи класифікації мов світу, історія, типи та принципи
сучасного письма. Основні теми другого розділу: «Розділи мовознавства в синхронії і
діахронії»: фонетика та фонологія, лексикологія, граматика (морфологія та синтаксис).

Форма контролю: іспит.
Предмет: Історія зарубіжної літератури
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1-3 роки, 1-6 семестри.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних закономірностей
розвитку зарубіжної літератури.
Основні завдання курсу античної літератури: ознайомлення із творчістю основних
античних письменників Стародавньої Греції та Стародавнього Риму; формування уявлення
про жанрову систему античної літератури різних періодів її розвитку; поглиблення
розуміння специфіки літературного процесу; осмислення міжкультурних та міжпредметних
зв'язків надскладних літературних феноменів.
Завданнями курсу зарубіжної літератури середніх віків і Відродження є інформування
студентів про особливості світогляду доби, виникнення та еволюції жанрів і стилів, творчість
основних письменників і загальні закономірності розвитку літературного процесу.
Основні завдання курсу зарубіжної літератури XVII-XVIIIст: виявлення світового
значення та особливостей розвитку зарубіжної літератури XVII-XVIII століття; розкриття
специфіки естетичних систем окресленої доби; характеристика художніх напрямків; аналіз
етапів літературного розвитку і творчих здобутків найвідоміших письменників; вивчення
закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному
процесі; засвоєння теоретичних понять у межах вивчення питань формування літературних
жанрів цього періоду, особливостей розвитку художньої форми.
Завданнями курсу зарубіжної літератури ХІХ століття є сформувати: систематизовані
навички в характеристиці художніх напрямів, аналізі етапів літературного розвитку і
творчості найвидатніших письменників, засвоєння знань про літературні роди і жанри;
уміння володіти навичками текстуального аналізу літературного твору, оцінювати нові
літературні явища, систематизувати та узагальнювати набуті знання.
Завданнями курсу зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття є
сформувати: систематизовані навички аналізу етапів літературного розвитку і творчості
найвидатніших письменників, засвоїти теоретичні знання про формування літературних
жанрів, еволюцію художньої форми; уміння здійснювати аналіз літературного твору;
систематизувати та творчо використовувати дібраний матеріал.
Основні завдання курсу зарубіжної літератури І пол. ХХ ст: ознайомлення із творчістю
основних письменників періоду І пол. ХХ ст.; формування уявлення про жанрову систему
літератури цього періоду та особливостей її розвитку; поглиблення розуміння специфіки
літературного процесу доби модернізму; опанування навиками аналізу літературних творів
різних модерністських та аванґардистських напрямів і стилів; осмислення міжкультурних та
міжпредметних зв'язків надскладних літературних феноменів.
Форми контролю: залік у 1, 2, 3,4, 5 семестрах, іспит у 6 семестрі.
Предмет: Сучасні інформаційні технології
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні
технології» є отримання професійних навиків ефективної роботи з додатками пакета
прикладних програмам MSOffice (табличні процесори, текстові процесори, системи
підготовки презентацій тощо), а також формування вмінь та навиків роботи у комп'ютерних

мережах (Internet, Іntranet) та пошуку інформації. Основними завданнями вивчення
дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є надання студентам знань щодо сучасних
комп'ютерних технологій та набуття ними навичок використання в професійній діяльності
сучасних персональних комп'ютерів.
Форма контролю: залік.
Предмет: Латинська мова
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація:Латинська мова, як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні
студентами української мови та літератури, мовознавства, історичної граматики, історії,
зарубіжної літератури та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи знань з фахової
термінології, з перспективою їх подальшого використання в професійній діяльності. Мета –
здобуття загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розуміння міжнародної
наукової та політичної лексики, лінгвістичних і літературознавчих термінів; з’ясування місця
латинської мови в історії світової культури.Завдання:навчити читати та перекладати
латинські тексти, ознайомити студентів з шляхами і способами запозичень з латинської мови
та античною культурою. Формування вміння читати латинські тексти та робити
морфологічний аналіз латинської лексики в межах граматики курсу, ознайомити студентів з
граматичною будовою латинської мови та способами словотворення наукових термінів,
оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання художніх творів римських
класичних авторів, підготовка до самостійної наукової роботи, з’ясування місця латинської
мови в історії світової культури.
Форма контролю: залік.
Предмет:Основи теорії мовної комунікації
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: ознайомлення студентів із загальними законами комунікації, специфікою
комунікації залежно від різних умов (соціальних, культурних), структурою мови у процесах
спілкування, закономірностями взаємодії мовних і позамовних засобів комунікації,
закономірностями породження і сприйняття мовлення в різних комунікативних умовах;
вивчити причини комунікативних невдач, а також ознайомитися з основними методами
дослідження мови і засобів інших семіотичних систем у процесах комунікації.
Форма контролю:залік.
Предмет: Основи екології
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння
основних
теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації
виробництва. Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних
спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі стосовно
взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування
екологічного світогляду. Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

повинен забезпечувати володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень
знання тих процесів, які підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування
екологічної свідомості та навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про
оцінку впливів на навколишнє середовище.
Форма контролю: залік.
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань,
умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням
ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити
надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а
також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: Загальнокультурні компетенції охоплюють:культуру безпеки і ризик-орієнтоване
мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища
розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини;знання сучасних
проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх
обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику
виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;вміння оцінити середовище
перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг
небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я
та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій;здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форма контролю: залік.
Предмет:Теорія перекладу
Статус:Нормативна.
Рік, семестр: 2-4 роки, 4-7 семестри.
Анотація:Предметом вивчення
навчальної дисципліни є базові поняття теорії
перекладу, види та типи перекладу, лексичні, граматичні та лексико-граматичні аспекти
перекладу. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних моделей та
закономірностей процесу перекладу, способів та методів перекладу, жанрових особливостей
перекладу. Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити студентів сумою
знань для засвоєння практичних вмінь в галузі перекладу; ознайомити студентів із
граматичними та семантичними проблемами перекладу, окреслити головні питання цієї
теми, аналізувати практичне розв’язання окреслених проблем перекладознавства.
Форми контролю: 4 семестр – залік, 5 семестр – іспит, 6 семестр – залік, 7 семестр –
іспит.
Предмет: Історія мови
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: Теоретичний та практичний курс «Історія англійської мови» ставить за мету
ознайомлення студентів з основними подіями розвитку англійської мови в синхронії та
діахронії; поглиблює загальну філологічну підготовку майбутніх викладачів; сприяє

розумінню студентами структури та системи англійської мови; знайомить їх з основними
результатами історичних процесів, характерних для розвитку мови, показує причини та
шляхи утворення специфічних мовних особливостей, які властиві сучасному стану
англійської мови.
Форма контролю: іспит.
Предмет: Культура українського мовлення
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: Забезпечити засвоєння теоретичних знань і вироблення стійких практичних
навичок з культури українського мовлення. Підвищення рівня мовнокомунікативної (мовної,
соціолінгвальної, прагматичної) і лінгвістичної компетенцій майбутніх перекладачів,
формування висококультурної національномовної особистості фахівця.
Форма контролю: залік.
Предмет: Практична стилістика української мови
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Анотація:Курс має на меті:подати стилістичну систему української мови в її
довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної і
практичної стилістики; виробити вміння і навички, пов’язані з функціональною стилістикою,
стилістикою ресурсів, практичною стилістикою. У результаті вивчення дисципліни студенти
повинніоволодіти стилістичною системою української мови (стилістикою ресурсів і
функціональною стилістикою), а також навичками текстотворення в усіх функціональних
стилях, підстилях і жанрах; виробити вміння і навички, пов’язані із практичною стилістикою.
Форма контролю: залік.
Предмет:Порівняльна граматика основної іноземної та української мов
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація: ознайомлення студентів із особливостями будови рідної та іноземної мов,
характеризуючи їх подібні риси та розбіжності на рівні морфеми, слова, речення, тексту. Цей
курс також спрямований на узагальнення та впорядкування знань, набутих студентами при
вивченні практичної граматики англійської та української мов. Усі види діяльності на
заняттях спрямовані на виконання наступних завдань: розвинути у студентів навички
зіставного аналізу текстів оригіналу та перекладу, зосередившись на характерних для обох
мов граматичних структурах та конструкціях; відпрацювати алгоритм дій при перекладі
ізоморфних і аломорфних граматичних явищ англійської та української мов.; розвивати
лінгвістичні знання студентів;сприяти реалізації особистісного творчого потенціалу при
вирішенні нестандартних перекладацьких проблем, що уможливить становлення сучасного
висококваліфікованого перекладача;закріпити та поглибити знання з практичної і
функціональної граматики англійської та української мов; формувати дослідницький підхід
до організації перекладацької діяльності.
Форма контролю:залік.
Предмет:Порівняльна лексикологія основної іноземної та української мов
Статус:Нормативна.

Рік, семестр:3-4 роки, 6-7 семестри.
Анотація:Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексикологія української та
англійської мов та лексичні аспекти перекладу.Метою викладання навчальної дисципліни є
навчити студентів розумінню суті лексичних явищ сучасних англійської та української мов,
усвідомленню процесів взаємодії соціальних та мовних факторів, процесів збагачення
словникового складу мови, утворення нових терміносистем в зв'язку з розвитком науки та
техніки. Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчання студентів вмінню розуміти
та пояснювати мовні явища, осмислювати процеси взаємодії соціальних та мовних факторів,
усвідомлювати механізми, що ведуть до збагачення словникового складу, що обумовлюють
утворення нових лексичних одиниць.
Форми контролю: залік (6 семестр), іспит(7 семестр).
Предмет:Порівняльна стилістика
Статус:Нормативна.
Рік, семестр:4 рік, 7 семестр.
Анотація:Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістика української та
англійської мов та стилістичні аспекти перекладу. Метою викладання навчальної дисципліни
є подати стилістичну систему української та англійської мов в їх довершеній,
поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної і практичної
стилістики; виробити вміння і навички, пов’язані з функціональною стилістикою,
стилістикою ресурсів, практичною стилістикою. Основними завданнями вивчення
дисципліни
є: студенти повинні оволодіти стилістичною системою української та
англійської мов (стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою), а також навичками
текстотворення в усіх функціональних стилях, підстилях і жанрах; виробити вміння і
навички, пов’язані із практичною стилістикою: визначати стилістичні ознаки мовних
одиниць у текстах усіх стилів, оцінювати стилістичні можливості мовних засобів, редагувати
власні і чужі висловлювання в усіх стилях тощо.
Форма контролю:залік.
Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення
ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень
науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з
обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. Основні завдання курсу: вивчення основ
охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників,
школярів, студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне
управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за
колективну та власну безпеку. Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ
охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці,
травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека;
електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці.
Форма контролю: залік.
Предмет: Фізичне виховання
Статус: Нормативна.

Рік, семестр: 1-2 рік навчання, 1-4 семестр.
Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя;
основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової
діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики
оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та
методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння
застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення;
систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання
нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі
головні цінності фізичної культури і спорту.Формування навичок до щоденних занять
фізичними вправами у різноманітних раціональних формах; до систематичного фізичного
тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів
професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: залік.
Вибіркові дисципліни
Предмет: Вступ до літературознавства
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до літературознавства» є
необхідність поглибити вивчене у школі, привести знання з теорії літератури до певної
системи, зробити їх засобом пізнання літературного твору як мистецтва словаОсновними
завданнями вивчення дисципліни «Вступ до літературознавства» є засвоїти найзагальніші
теоретичні положення про літературу;збагнути специфіку літератури як способу образного
пізнання дійсності, мінливості розвитку літературного процесу (функціонування
літературних напрямів, стилів, течій, родів, жанрів і т.д.);удосконалити навики самостійного
аналізу художнього твору в єдності змісту і форми.Програма навчальної дисципліни
складається з таких змістових модулів: 1. Література як вид мистецтва. Особливості аналізу
та інтерпретації художнього твору. 2. Будова художнього твору. 3. Жанрово-родові
особливості художніх творів. 4. Версифікація. Мова художнього твору. 5. Істориколітературний процес.
Форма контролю:залік.
Предмет: Валеологія
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Валеологія» є формування у
студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового
способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя.Основними
завданнями вивчення дисципліни «Валеологія» є навчити студентів орієнтуватися в
критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати особливості
порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я людини
шляхом зміни її способу життя.
Форма контролю: залік.
Предмет: Сучасна українська мова

Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Анотація: Метою курсу є: оволодіння студентами сучасними знаннями про
лексикологію, фразеологію та лексикографію СУМ; вміння розрізняти основні типи
лексичних значень слова та лексико-граматичних розрядів слів, а також оволодіти
диференціацією лексики СУМ з погляду її походження, стилістичних особливостей,
активності й пасивності тощо; орієнтуватись у питаннях фразеології та призначення
основних типів словників.Завдання курсу: вивчення словникового складу мови в усій його
повноті й різноаспектній розгалуженості; вироблення в студентів умінь і навичок
використання знань з лексикології та фразеології у викладацькій роботі з різними типами
словників.Основні теми курсу: У першому змістовому модулі (ЗМ) вивчаються слова в
лексичній системі української мови: слово та поняття, функції слова; полісемія; омонімія;
синонімія та антонімія.У другому ЗМ аналізується диференціація лексики української мови:
шари української лексики за походженням; активна та пасивна лексика; лексика української
мови з погляду сфер вживання.Третій ЗМ охоплює фразеологію та лексикографію:
фразеологічна одиниця (ФО) та її ознаки; ФО і слова та вільне словосполучення і речення;
класифікація ФО; джерела формування фразеологізмів; предмет і завдання лексикографії;
історія української лексикографії.
Форми контролю:1 семестр – залік, 2 семестр – іспит.
Предмет: Вікова фізіологія
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр:1 рік, 2семестр.
Анотація: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях
онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і
розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з
навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог,
спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення
функціональних особливостей організму дітей і підлітків. Завдання: формування сучасних
знань про вікові особливості анатомії органів, систем органів та дитячого організму як
системи та про вікові особливості функціонування органів, систем органів та дитячого
організму як функціональної системи; дати розуміння принципів взаємодії організму дитини
з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо розробки гігієнічних нормативів
і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і
вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Форма контролю:залік.
Предмет:Прикладна лінгвістика
Статус:Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація: Мета : створення бази знань, умінь та навичок необхідних студентам для
роботи з інформаційними технологіями в перекладацькій діяльності.Завдання : Сформувати
професійну компетенцію майбутнього перекладача, ознайомити студентів з інформаційними
технологіями, які застосовують під час перекладу та кваліфікаційними вимогами до
машинного перекладу. Проаналізувати специфіку різних видів технологій, засвоїти основні
вимоги щодо оформлення та редагування текстів, перекладених за допомогою програм
машинного перекладу. Опанувати методи проведення аналізу тексту, перекладеного

машиною. Навчитись формулювати висновки та пропозиції, а також працювати з джерелами
інформації.
Форма контролю: залік.
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок застосовувати
технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного
процесу.Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних
інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу
виготовлення та алгоритму застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні
інформаційні технічні засоби навчання.Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи
використання інформаційних технічних засобів навчання в навчальному процесі; екраннопроекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчальновиховному процесі. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види,
загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних технічних
засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні особливості сприйняття і засвоєння інформації,
використовуючи ТЗН; системи пошуку, алгоритму виготовлення і методики застосування
носіїв інформації, використовуючи ТЗН.Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та
доглядати сучасні ТЗН, дотримуючись правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за
конструктивно-дидактичними можливостями вид ТЗН, вибрати або виготовити для нього
дидактичний матеріал і розробити методику застосування.
Форма контролю: залік.
Предмет:Література країни, мова якої вивчається
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3-4 рік, 5-6 і 7-8 семестри.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Література країни» (література
Великої Британії) є ознайомити з історією англійської літератури, включаючи біографії
видатних класиків та сучасних письменників Англії, використовуючи матеріал для читання у
вигляді оригінальних хрестоматійних текстів, які обрані з творів цих авторів. Поновити
знання з історії та культури Великобританії, її традиції, пов’язані з творчістю письменників,
що вивчаються. У зв’язку з тим, що література повинна служити кращому вивченню
практичних знань студентів, елементи стилістичного аналізу текстів стають важливою
складовою частиною занять з літератури.
Метою викладання навчальної дисципліни «Література країни» (література США) є
ознайомити з історією американської літератури, включаючи біографії видатних класиків та
сучасних письменників США, використовуючи матеріал для читання у вигляді оригінальних
хрестоматійних текстів, які обрані з творів цих авторів. Поновити знання з історії та
культури США, її традиції, пов’язані з творчістю письменників, що вивчаються. У зв’язку з
тим, що література повинна служити кращому вивченню практичних знань студентів,
елементи стилістичного аналізу текстів стають важливою складовою частиною занять з
літератури.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Література країни» (література Великої
Британії і література США) є вивчення специфіки розвитку літератури Британії та США з
метою підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів; поглибити знання

студентів з літератури країн, що вивчаються; навчити проводити порівняльний аналіз творів,
що написані англійською та рідною мовами; поліпшити навички практичного володіння
англійською мовою.
Форми контролю:7 семестр – залік, 6,8 семестри – іспит.
Предмет:Переклад ділового мовлення
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: Потік наукової інформації, що постійно зростає, обмін інформацією між
фахівцями різних галузей і організація міжнародних симпозіумів та конференцій потребують
активної роботи кваліфікованих перекладачів. Курс «Переклад ділового мовлення» є
складовою циклу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, які вивчають студенти
спеціальності «Переклад». Курс «Переклад ділового мовлення» у взаємодії з іншими
теоретичними та практичними курсами розширює лінгвістичний світогляд, створює
теоретичну основу набуття практичних навичок та умінь у галузі перекладу, поглиблює
практичну мовну підготовку студентів.Зміст навчання складається з виконання як
письмових, так і усних перекладів текстів ділової комунікації з української мови на
англійську та навпаки, написанні власних ділових листів, резюме тощо, рольових ігор на
тематику, задану в програмі. Під час навчання розглядаються основні лексико-граматичні
особливості стилю ділового мовлення та засоби їх відтворення у перекладі.
Форма контролю:залік.
Предмет:Основи наукових досліджень
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: Висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації
науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для
ефективного проведення наукових досліджень студентами. Оволодіння методологією і
методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальної
організації наукової творчості. Опис та ознайомлення студентів із основоположними
принципами виконання і написання наукових робіт різного рівня (від курсової до
магістерської) та різних напрямків (лінгвістика, переклад).Основними завданнями вивчення
дисципліни «Основи наукових досліджень» є знання студентів із основних напрямків,
закономірностей, змісту і форм наукової творчості, методів планування, організації і
керування науковою творчістю та роботою наукових колективів, конкурсного
доборунаукових проектів, сучасних теоретичних і експериментальних методів філологічних
досліджень; виявити творчі задатки і розвинути здібності студентів, виробити основні
практичні навички й уміння виконувати наукові дослідження і працювати над науковими
завданнями – від статті до випускної кваліфікаційної наукової роботи (дипломної чи
магістерської).
Форма контролю:залік.
Предмет:Особливості послідовного перекладу та техніки нотування
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: Поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів, а також ознайомлення з технікою нотування у

процесі усного послідовного перекладу.Забезпечення комплексного оволодіння студентами
мовною та мовленнєвою компетенцією з англійської мови; сприяння оволодінню прийомами
послідовного перекладу із застосуванням техніки універсального перекладацького скоропису
(УПС); формування вмінь і навичок кодувати та розкодовувати повідомлення за допомогою
системи загальноприйнятих символів, скорочень, абревіатур та акронімів; продовження
вдосконалення практичних навичок обробки тексту в процесі перекладу з англійської мови
на українську; забезпечення поповнення лексичного матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік.
Предмет: Особливості перекладу юридичних документів та науково-технічних
текстів
Статус:Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є особливості перекладу
юридичних документів є вдосконалення теоретичних знань і практичних вмінь перекладу
матеріалів сфери правознавства з англійської мови на українську.Для досягнення поставленої
мети даний лекційний курс передбачає вирішення наступних завдань: ознайомити студентів
з сучасною теорією жанрів та стилів; визначити жанрово-стилістичні особливості юридичних
текстів, встановити їх мовні маркери; встановити лексичну, морфологічну, синтаксичну
своєрідність англійськихюридичних текстів; показати шлях подолання перекладацьких
труднощів, пов'язаних з лінгвістичними чинниками; проаналізувати труднощі відтворення
прагматичної специфіки оригіналу під час перекладу.
Форма контролю: залік.
Предмет:Лінгвокраїнознавствокраїн другої іноземної мови
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація: Формування у студентів системи знань про основні етапи історичного
розвитку німецькомовних та франкомовних країн, особливості розвитку науки, культури та
мистецтва, а також їхні сучасні культурні, політичні, соціальні, суспільні, економічні реалії,
інтеграція їх з уже набутими знаннями з основних аспектів практичного курсу
німецької/французької мови, вироблення у студентів системи практичних умінь і навичок з
використання набутих теоретичних країнознавчих знань у типових комунікативних
ситуаціях, які передбачають міжкультурне спілкування з метою уникнення комунікативних
бар’єрів і досягнення комунікативної мети, розвиток у студентів повагу до самобутності
німецького/французького народу, неповторності їх історії і культури і необхідність
врахування та використання лінгвокраїнознавчих знань як невід’ємного складника
соціокультурної компетенції у процесі міжкультурної комунікації з носіями
німецької/французької мови, для яких вона є рідною.
Форма контролю:залік.
Предмет:Інформаційні технології в перекладацькій діяльності
Статус:Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація:Мета: створення бази знань, умінь та навичок, необхідних студентам для
роботи з інформаційними технологіями в перекладацькій діяльності. Завдання: сформувати
професійну компетенцію майбутнього перекладача, ознайомити студентів з інформаційними

технологіями, які застосовують під час перекладу та кваліфікаційними вимогами до
машинного перекладу. Проаналізувати специфіку різних видів технологій, засвоїти основні
вимоги щодо оформлення та редагування текстів, перекладених за допомогою програм
машинного перекладу. Опанувати методи проведення аналізу тексту, перекладеного
машиною. Навчитись формулювати висновки та пропозиції, а також працювати з джерелами
інформації.
Форма контролю: залік.
ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Педагогіка
Статус : Нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і
проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу
педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування
системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення
курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки,
системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій
виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі,
зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну
взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат
навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати
гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю:іспит.
Предмет: Педагогічна практика (навчальна)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2-4 семестри
Анотація: Однією з важливих ланок у підготовці вчителя є пропедевтична педагогічна
практика. Вона проводиться під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр" упродовж І-ІІІ курсів навчання студентів в університеті. На І-ІІ курсах
педпрактика пов’язана з вивченням педагогіки і психології, на ІІІ – з вивченням методики
навчання певної дисципліни. Під час цієї практики студенти знайомляться з особливостями
роботи різних типів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів і позашкільних
установ міста, частково включаються у їх навчально-виховний процес. Організація та
проведення пропедевтичної педагогічної практики у значній мірі сприяє адаптації студентів
до проходження активної педагогічної практики.
Форми контролю:залік
Предмет:Практичний курс англійської мови
Статус:Нормативна.
Рік, семестр: 1-4 роки, 1-8 семестри.

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 на 1-4 курсах; 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.
Форми контролю:1-8 семестри – іспит.
Предмет:Вступ до перекладознавства
Статус:Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація:Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові поняття та категорії
перекладознавчої науки, види і типи перекладу. Метою викладання навчальної дисципліни є
ознайомлення із перекладознавством як наукою, вивчення основних видів і типів перекладу,
ознайомлення із особливостями перекладу текстів різних жанрів. Основними завданнями
вивчення дисципліни є надання студентам можливості оволодіти знаннями про переклад та
його види і типи, формувати початкові практичні навички обробки тексту при перекладі з
англійської мови на українську.
Форма контролю:іспит.
Предмет: ЛінгвокраїнознавствоВеликобританії та США
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 4 рік, 8 семестр.
Анотація: формування у студентів системи знань про основні етапи історичного
розвитку Великобританії та США, особливості розвитку науки, культури та мистецтва, а
також її сучасні культурні, політичні, соціальні, суспільні, економічні реалії, інтеграція їх з
уже набутими знаннями з основних аспектів практичного курсу англійської мови,
вироблення у студентів системи практичних умінь і навичок з використання набутих
теоретичних країнознавчих знань у типових комунікативних ситуаціях, які передбачають
міжкультурне спілкування з метою уникнення комунікативних бар’єрів і досягнення
комунікативної мети, розвиток у студентів повагу до самобутності англомовного народу,
неповторності його історії і культури і необхідність врахування та використання
лінгвокраїнознавчих знань як невід’ємного складника соціокультурної компетенції у процесі
міжкультурної комунікації з носіями англійської мови, для яких вона є рідною.Вивчення
головних історичних періодів становлення і розвитку Великобританії та США, вивчення
особливостей суспільного життя у сучаснихВеликобританії та США, розкриття провідних
тенденцій розвитку сучасної культури, детальне ознайомлення з популярними і поширеними
святами й обрядами англомовного народу, представлення видатних постатей
народуВеликобританії та США – історичних діячів, учених, митців, письменників,
архітекторів, характеристика їх здобутків, творів і заслуг.
Формиконтролю:2 семестр, 8 семестр –залік.

Предмет:Друга іноземна мова (німецька)
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 3-8 семестри.
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.
Форми контролю:3, 5, 6 семестри – залік / 4, 7, 8 семестри – іспит.
Предмет:Друга іноземна мова (французька)
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 3-8 семестри.
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.
Форми контролю:3, 5, 6 семестри – залік / 4, 7, 8 семестри – іспит.
Предмет:Практика усного та писемного перекладу з основної іноземної мови
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 4-8 семестри.
Анотація: Формування у студентів необхідних навичок для забезпечення практичного
перекладу у різноманітних сферах застосування цього виду роботи, зокрема в політичній,
економічній,
науковій,
правовій,
соціально-побутовій,
господарсько-технічній,
культурологічній, туристичній та ін. сферах людської діяльності; ознайомлення із соціальнокультурними аспектами англійської мови, головними подіями і явищами в політичному,
економічному та культурному житті України та країн світу. Вивчення основних видів усного
та письмового перекладу, їх особливостей; формування навичок та вміння працювати в
динамічному режимі усного перекладу; залучення студентів до активного використання в
навчальній діяльності аудіо та відеозаписів, мережі Інтернет, електронних ресурсів та ін.;
оптимізація і покращення якості навчання усного і писемного перекладу шляхом
моделювання ситуацій, максимально наближених до реальних умов роботи перекладача,
використовуючи при цьому обладнання конференц-системи; робота над формуванням
професійної компетенції студентів, що опановують спеціальність «Переклад».

Форми контролю:5 семестр – залік;4, 6, 7, 8 семестри – іспит.
Предмет: Методика навчання іноземних мов
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 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 навчально-виховному процесі з
іноземної мови у школі; залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науковометодичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою
підвищення рівня професійної кваліфікації.
Форма контролю: іспит.
Предмет:Комп’ютерна практика
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Анотація: Дисципліна передбачає формування у студентів знань з інформаційних
технологій, поглиблення та закріплення практичних навичок використання інформаційних
технологій в майбутній професійній діяльності, набуття нових практичних навичок
самостійної роботи, формування навичок професійного використання офісного програмного
забезпечення для вирішення конкретних практичних задач, оволодіння основними
прийомами та вміннями застосовувати інформаційні технології для створення навчальних та
соціальних проектів.
Форма контролю: залік.
Предмет: Педагогічна практика
Статус: Нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 8 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
навчально-виховної 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 навчальновиховної 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 психолого-педагогічних, 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: 4 рік, 8 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 лексикографії
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація:Специфіка вищезазначеної спеціальності передбачає не тільки обов’язкове
вільне орієнтування в світі численних словників, енциклопедій тощо, а й причетність до
практики словникової творчості. До того ж логіко-понятійна стрункість лексикографічної
науки разом із вдумливим ставленням до слова сприяє становленню студента як майбутнього
обізнаного фахівця. Курс має мету:ознайомити студентів з теоретичними основами курсу і
завданням, що стоять сьогодні перед лексикографами;розглянути типологію
лексикографічних творів;надати характеристику основним з них;проаналізувати різноманітні
групи українських лексикографічних праць,систематизувати словники української мови у
єдиній методологічній системі;дати уявлення про процес створення словника, про
перспективилексикографічної діяльності, її майбутнє;сприяти оволодінню українською
мовою свого фаху;вивчити сучасні системи машинного перекладу та вміти застосовувати їх
на практиці.
Форма контролю: залік.

Предмет: Зіставна ономастика
Статус:Вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Анотація:Мета: створення бази знань, умінь та навичок, необхідних студентам для
роботи з ономастичними одиницями.Завдання: ознайомити студентів із предметом
ономастики, найбільш ефективними методами ономастичних досліджень, а також способами
перекладу власних назв; дати основні поняття про власне ім’я, утворення прізвищ, прізвиськ;
розширити знання студентів про основні підрозділи ономастики, які традиційно виділяють у
зв’язку з категоріями власних імен; навчити формулювати висновки та пропозиції, а також
працювати з джерелами інформації.
Форма контролю: залік.
Предмет:Граматичні проблеми перекладу
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; ознайомлення з граматичними труднощами, які
виникають у процесі перекладу та способами їх вирішення.Забезпечення комплексного
оволодіння студентами теоретичним матеріалом у рамках курсу; сприяння оволодінню
прийомами перекладу; формування вмінь і навичок ідентифікувати граматичні категорії в
тексті та адекватно їх відтворювати засобами цільової мови; продовження вдосконалення
практичних навичок обробки тексту в процесі перекладу з англійської мови на українську;
забезпечення поповнення лексичного матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік.
Предмет:Історія перекладу
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Історія перекладу» є
ознайомлення студентів з основними етапами та напрямками розвитку перекладу − з
античних часів до сьогодення. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення
студентів з основними етапами історичного розвитку перекладацької діяльності;
ознайомлення студентів з видатними перекладачами та теоретиками перекладу різних епох;
формування у студентів бачення еволюції перекладу та перекладознавства як у цілісній
перспективі, так і в певному історичному та культурному контексті; формування у студентів
розуміння витоків існуючих концепцій та принципів перекладу.
Форма контролю: залік.
Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Анотація: Мета курсу: озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної
проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим
досвідом з підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Найважливішими для шкільної педагогіки напрямками підготовки старшокласників до
шлюбу є:

– діяльне усвідомлення соціальної сутності сім’ї і наслідків для особистого життя, що з
цього випливають;
– формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень;
– засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу і сім’ї;
– підвищення соціальної престижності батьківства і материнства;
– виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі рис та якостей;
– підготовка до усвідомлення значення своїх дій, найперше у системі правових норм,
що регулюють шлюбно-сімейні стосунки;
– підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.
Завдання курсу:
– виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки
учнівської молоді до сімейного життя;
– проаналізувати роль школи, батьків у дошлюбній соціалізації школярів та показати
місце класного керівника та вчителя-предметника у підготовці учнів до сімейного життя;
– озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального розвитку,
міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків;
– виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів,
розкрити особливості ґедерної соціалізації майбутнього сім’янина;
– ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні,
а також з досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи;
– довести значущість дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики,
накреслити шляхи її просування в освіту;
– показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за
напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів;
– ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне
виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають дотримуватися вчителі в
процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості,
активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, доступності,
реалістичності, довір’я тощо.
Програма навчального курсу включає наступні теми: «Еволюція міжстатевих та
шлюбно-сімейних відносин в історії людства», «Морально-психологічні аспекти дошлюбної
поведінки молоді», «Проблеми молодої сім’ї», «Основні аспекти змісту формування
майбутнього сім’янина», «Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки
молоді», «Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства», «Методика реалізації
змісту дошлюбної підготовки учнів».
Форма контролю: залік.
Предмет: Етика перекладача
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Анотація: поєднання набутих знання й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; ознайомлення з етичними аспектами роботи
перекладача.Забезпечення комплексного оволодіння студентами теоретичним матеріалом у
рамках курсу; сприяння оволодінню правилами поведінки перекладачів; формування вміння
вести переговори з роботодавцями та клієнтами; продовження вдосконалення практичних
навичок перекладу; забезпечення поповнення лексичного матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік.

Предмет: Основи редагування перекладів
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 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.
Форма контролю: залік.
Предмет:Російська мова
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація:Мета учбової дисципліни: ознайомити студентів з основними правилами
російської орфоепії та орфографії, навчити будувати зв’язні висловлювання та тексти на
російській мові. Завдання курсу: сформувати комунікативну компетенцію, спосібність
спілкуватись на російській мові, використовуючи потрібні мовні засоби; розвити навики,
необхідні для фіксації у письмовій формі отриманої інформації; оволодіти основними
орфографічними та граматичними нормами російської мови; покращити професійну
компетенцію студентів згідно з комунікативної установкою у рамках рівнів володіння
російською мовою, які вивчаються; розвити навики англо-російського та україно-російського
перекладу. Особлива увага при вивченні цієї дисципліни приділяється граматичним
особливостям різних частин мови, сполученню слів та побудові речень на російській мові, а
також формуванню навиків читання на російській мові, побудові монологічного та
діалогічного тексту. З метою збагачення словникового запасу студентів пропонуються різні
види робіт над текстами різнобічної пізнавально-розвиваючої тематики, творчі завдання та
мовленнєві ситуації.
Форма контролю:залік.
Предмет:Основи міжкультурної комунікації
Статус:Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7семестр.
Анотація:Метою викладання навчальної дисципліни «Основи міжкультурної
комунікації» є підготовка студентів до ефективної роботи в умовах багатонаціонального
середовища, що являє собою сучасний світ в період глобалізації, до порозуміння з
представниками та носіями інших культур, виховання терпимості та щирої зацікавленості у
пізнанні загальнолюдських цінностей та особливостей різних культур. Курс з основ
міжкультурної комунікації має забезпечити студентів сумою знань специфіки інших культур,
виховати в майбутніх перекладачів розуміння, повагу та оцінку міжкультурних відмінностей,
як одну з основних передумов успішної роботи перекладача, розширити міжкультурну
компетенцію у студентів та формувати необхідні знання та навички для успішного
подолання культурних бар’єрів та непорозумінь.Основними завданнями вивчення
дисципліни «Основи міжкультурної комунікації» є, спираючись на отримані студентами
знання специфіки інших культур, виховати в майбутніх перекладачів повагу та толерантність
до них як одну з основних передумов успішної роботи перекладача в багатонаціональному
середовищі.

Форма контролю:залік.
Предмет:Формування толерантності перекладача у процесі навчання
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Анотація: формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної
підготовки; розвиток навичок усного та письмового перекладу крізь призму моральноетичної, соціокультурної, прагматичної та комунікативної компетенцій професійної
перекладацької компетентності.
Ознайомлення студентів із поняттями «толерантність» і «толерантність майбутніх
перекладачів»; розширення знань студентів про толерантність як міждисциплінарну
категорію; розкриття сутності толерантності майбутніх перекладачів; поглиблення знання
студентів про історію та особливості професії перекладача; формування вміння виявляти
толерантність майбутніх перекладачів на практиці; удосконалення практичних навичок
перекладу; виховання переконання в тому, що толерантність майбутніх перекладачів – це
один з ключів до успіху в подальшій професійній діяльності.
Форма контролю:залік.
Предмет:Техніка усного висловлювання перекладача
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація: поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; вміння готувати та виголошувати промови
англійською мовою. Забезпечення комплексним оволодінням студентами теоретичним
матеріалом у рамках курсу; ознайомлення з теоретичними і практичними аспектами
критичного мислення; сприяння оволодінню вмінням підготовки промови; формування вмінь
і навичок виголошувати 4 основних типи промов англійською мовою; продовження
вдосконалення практичних навичок обробки інформації; забезпечення поповнення
лексичного матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік.
Предмет:Особливості перекладу науково-технічних та економічних текстів
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Анотація: Поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; ознайомлення з особливостями відтворення
науково-технічних та економічних текстів.Забезпечення комплексного оволодіння
студентами теоретичним матеріалом у рамках курсу; сприяння оволодінню прийомами
перекладу; формування вмінь і навичок ідентифікувати терміни в тексті та адекватно їх
відтворювати засобами цільової мови; продовження вдосконалення практичних навичок
обробки тексту в процесі перекладу з англійської мови на українську; забезпечення
поповнення лексичного матеріалу на різну тематику.
Форма контролю:залік.
Предмет:Комп’ютерна лексикографія та комп’ютерний переклад
Статус: Вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.

Анотація: Поєднання набутих знань й умінь з англійської та української мов із
професійною підготовкою перекладачів; ознайомлення з комп’ютерною лексикографією та
машинним перекладом.Забезпечення комплексним оволодінням студентами теоретичним
матеріалом у рамках курсу; ознайомлення з історією розвитку комп’ютерної лексикографії та
машинного перекладу; сприяння оволодінню прийомами роботи з комп’ютерними
перекладацькими програмами; формування вміння і навички роботи з електронними
словниками; продовження вдосконалення практичних навичок обробки інформації в процесі
перекладу з англійської мови на українську; забезпечення збільшення словникового запасу.
Форма контролю:залік.
9. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ
Галузь знань
Напрям підготовки
Кваліфікація

0203 Гуманітарні науки
6.020303
Філологія. Переклад
Бакалавр філології, перекладач з
англійської мови, вчитель англійської
мови

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної
загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні знання
і уміння щодо узагальненого об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та
обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних
посад у певному виді діяльності.
Бакалавр філології підготовлений:
- до педагогічної діяльності в дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, гімназіях
та інших середніх загальноосвітніх навчальних закладах;
- до роботи в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та
фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах.
Бакалавр філології 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 професійнофілологічної культури повинен мати тенденцію на удосконалення.
- 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;
- 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.
Бакалавр філології має відзначатись:
- професійною компетентністю, широкою ерудицією і культурою;
- громадською активністю, почуттям обов’язку, відповідальності за доручену справу;
- правовими знаннями, дотриманням правових норм поведінки і моралі в
міжособистісних стосунках у суспільстві;
- здібностями до творчої педагогічної роботи;

- педагогічною спостережливістю.
Відповідно до кваліфікації перекладача з іноземної мови, вчителя іноземної мови –
бакалавр має успішно здійснювати такі види професійної діяльності:
- безпосереднє забезпечення письмового і усного перекладу;
- обмін інформацією між носіями різних мов у різних галузях їхньої діяльності, від
побутової розмови до офіційно-ділового спілкування;
- навчання іноземної мови;
- методичну та організаційно-методичну роботу по запровадженню в навчальний
процес нових технологій навчання, зокрема, інноваційних технологій навчання тощо;
- виховну діяльність.
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.
Призначення
Переклад у сучасних умовах є засобом багатомовної комунікації між людьми у різних
галузях їхньої діяльності. Бакалавр філологіїє фахівцем з питань забезпечення комунікації,
що володіє мовною комунікативною та професійно-перекладацькою компетенцією у межах
державної мови, основної іноземної мови та додатково другої іноземної мови.
Бакалавр філології здатний виконувати таку професійну роботу: усний перекладач,
перекладач науково-технічної літератури, перекладач-редактор, перекладач-синхроніст
іможе займати посади перекладача, консультанта, іноземного кореспондента; посади
інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації,
а саме: інженера-перекладача, секретаря-референта, консультанта, гіда-перекладача,
письмового перекладача, редактора перекладів, начальника (завідувача) підрозділу,
завідувача сектора, керівника групи, керівника підрозділу з реклами та зв’язків з
громадськістю (забезпечення підвищення загальної мовної культури громадян),
співробітника по зв’язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих,
комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах, вчителем
іноземної мови у дошкільних закладах, у загальноосвітніх школах.
10. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА
КАФЕДРІТЕОРІЇ 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.
Аналітичні мови (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 передбачається простежити весь шлях,
який пройшов певний структурний елемент мови (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.
Коректура (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.
Коректурні знаки – 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
исправления корректируемых 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.
Переклад – 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) – горизонтальний зріз мови, тобто
умовне виділення певного історичного етапу в її розвитку, який береться як об'єкт
лінгвістичного дослідження. Синхронне вивчення передбачає аналіз мовних явищ в одному
якомусь часі розвитку мови: на сучасному етапі або в певну історичну добу, наприклад, у
XIV чи XVII ст., але без пояснення того, які зміни в попередні періоди розвитку мови
привели до сучасного стану чи стану мови певної історичної доби.
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 сучасних дослідженнях сформувалося бачення двох течій в
історії українського 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. Її представникам притаманне тяжіння до
вироблених літературних норм, орієнтація на новітню європейську й національну традицію,
обережне
ставлення
до
експерименту
в
галузі
форми
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.
Транслітерáція (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.
Українська лексикографія – розділ українського мовознавства, що займається
створенням словників (словникарство) та опрацюванням їх теоретичних засад.
Усний переклад - Незважаючи на істотні відмінності між окремими видами усного
перекладу, є щось загальне для всіх них. Тому ми спочатку розглянемо ті якості, якими
повинен володіти усний перекладач незалежно від того, який вид усного перекладу він
виконує. Сюди перш за все слід віднести знання найбільш частих, споживаних
перекладацьких відповідностей і автоматизований навик їх вживання.
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, якихзавжди є саме слово. Залежно від типу й характеру
філологічного словника, конкретне слово в ньому може розглядатися в одному чи 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.

