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Семестр, у якому 

планується 

вивчення 

дисципліни  

Восьмий семестр, бакалаври 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчити дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Здатність працювати в команді та автономно. 

Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній діяльності, 

опрацьовувати фахову літературу іноземними мовами. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Усвідомлення структури філологічної науки та  її теоретичних основ. 

Мати системні знання про фонетичні, орфоепічні, графічні, орфографічні, 

морфологічні, лексико-фразеологічні, синтаксичні, стилістичні та 

пунктуаційні норми іноземної мови (англійської), необхідні для організації 

успішної комунікації і досягнення запланованого прагматичного результату. 

Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії 

мови, що вивчається. 

Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) 

різновиди мови, що вивчається, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу текстів з 

іноземних мов (англійська, німецька) на українську і навпаки. 

Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземними мовами. 

Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

Усвідомлення значення всіх підсистем мови для вироблення вмінь 

аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 

Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземними мовами. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання таких дисциплін: 

Вступ до перекладознавства 

Практика перекладу (англійська) з основної іноземної мови 

Комп’ютерна лексикографія і переклад науково-технічної літератури. 



Теорія і практика машинного перекладу та основи лексикографування. 

Комп’ютерні технології в перекладі. 

Порівняльна лексикологія і термінологія англійської та української мов зі 

змістовим модулем: переклад галузевої термінології. 

Практика перекладу науково-технічного дискурсу галузевої тематики 

(залізничний та автомобільний транспорт) 

Практика письмового і усного перекладу технічних текстів галузевої 

проблематики (залізничний  транспорт у технологічному прогресі ХХІ ст.) 

Лінгвокраїнознавство (країни англійської мови). 

Лінгвокультурологія (англійська мова). 

Історія та культура англомовних країн. 

Основні теми 

дисципліни 

32 години лекцій.  

Основні теми лекцій: 

Потенціал значення та текстуальність. Потенціал значення та текстуальність. 

2 год. 

Відношення тексту та дискурсу. Жанр тексту. Стандарти текстуальності. 

Риторична мета. Гібридна природа текстів. 2 год. 

«Текст» у теоріях постмодернізму. (Ж.Дерріда, Р.Барт, І.Моі, Ю.Крістева) 

4 год. 

Інтертекстуальність як семіотичний механізм. 2 год.  

 Інтертекстуальність: алюзії та референції. 2 год.  

Типи інтертекстуальної референції. Типологія інтертекстуальності. 2 год. 

«Контр»-текстуальність: що не є інтертекстом. 2 год. 

Інтертекстуальний простір та інтерпретація. 2 год. 

Інтертекстуальність: вплив контексту на структуру тексту. Контекстуальні 

конфігурації. 2 год. 

Переклад ідіом та фразеологізмів. 2 год. 

Переклад лексики наукових дискурсів. Проблема стилю та переклад. 

Лексико-граматичні труднощі англійських слів при перекладі на українську 

мову. 2 год. 

Інтертекстуальність: намір автора, мотивація перекладача та комунікативний 

результат. 2 год. 

Переклад образної лексики, «мнимі друзі» перекладача. 2 год. 

Переклад слів-індикаторів різних типів.  конструкції та їх переклад. 2 год. 

Культурні «коди», дискурсивні обмеження та інтертекстуальність. 2 год. 

 

Мова викладання  англійська 
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