
 

Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Інтертекстуальність та інтенції під час перекладу, 3 кр. 

Загальна інформація про 

викладача 

Власова Тетяна Іванівна,  

д-р філос. наук., професор, зав. каф. «Філологія та переклад», 

тел.: 373-67-92, e-mail: philper@ua.fm 

Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни  
восьмий 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний  

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Здатність здійснювати письмовий переклад текстів художньої 

літератури, застосовувати в процесі діяльності різні типи 

аналізу текстів та визначати місце художнього твору у 

«потоці світової літератури». Здатність визначати «пряму» й 

«непряму» цитацію в тексті художнього твору та інших 

формах художнього відтворення дійсності (кінематограф, 

мас-медіа тощо). Розуміти особливості мовленнєвої ситуації і 

контексту під час здійснення міжкультурної комунікації. 

Проведення аналізу мовних явищ у їхньому взаємозв’язку та 

взаємозалежності у різних типах та жанрах «тексту» у 

сучасному широкому розумінні цього терміну.  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Знання історії зарубіжної літератури, вступу до мовознавства, 

філософії, лінгвокраїнознавства, укр. та зарубіж. культури, 

латинської мови, вступу до перекладознавства, основної 

іноземної мови. 

Основні теми дисципліни 

32 год. лекц. 

Проблеми й цілі вивчення дисципліни. 

Інтертекстуальність у науковому полі основних проблем 

перекладознавства. 

Інтертекстуальність та інтенціональність в аспектах загальної 

та часткової теорії перекладознавства. 

Інтертекстуальність та інтенціональність як нові галузі 

філологічних досліджень. 

Інтертекстуальність та інтенціональність у руслі наукових 

розробок постмодернізму: постструктуралізм, герменевтика, 

наратологія. 

Інтертекстуальність та теорія інтенціональністі – взаємодія та 

взаємозв’язок. 

Інтенціональність та теорія наратології в аналізі літературного 

твору. 

Методи аналізу текстуальності. 

«Мистецтво масс-медіа» і методи філологічного аналізу. 

Мова викладання англійська, українська 

Список основної та додаткової 

літератури 
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