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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 до письмової та усної комунікації у різних галузях 

науки, культури, господарства. Здатність до забезпечення 

взаємозв’язку теоретичного та практичного аспектів 

лінгвістики; семіотики перекладу в процесі діяльності 

перекладача. Проведення лінгвістичного аналізу мовних явищ 

та застосування їх на практиці. Здатність до залучення 

сучасних інформаційних технологій, зокрема машинного 

перекладу, що використовуються у перекладацькій діяльності. 

Розуміння особливостей мовленнєвої ситуації і контексту під 

час здійснення міжкультурної комунікації. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Знання з історії основної іноземної мови, порівняльної 

лексикології англійської та української мов, вступу до 

мовознавства, філософії, лінгвокраїнознавства, латинської 

мови, вступу до перекладознавства, основної та другої 

іноземної мов. 

Основні теми дисципліни 

32 год. лекц. 

Предмет «Теорія семіотики» як міждисциплінарний курс, 

його основні розділи в руслі семантичного розвитку слова. 

Огляд здобутків різних шкіл перекладу, укр. та зарубіжних 

досліджень в галузі семіотичних проблем перекладу. 

Поняття «семіотики» в аспектах загальної та часткових теорій 

перекладу. 

Слово і контекст, роль контексту в перекладі. 

Семіотика та шляхи збагачення словникового складу. Окремі 

розряди лексики. 

Власні імена, географічні назви, назви установ, організацій 

тощо. 

Запозичення, інтернаціональна та псевдоінтернаціональна 

лексика, фразеологізми, термінологія, скорочення. 

Особливості функціонування спеціальної лексики в 

неспеціальній літературі. 

Аналіз адекватності перекладу. Проблеми семіотики в процесі 

роботи з текстом перекладу. 

Мова викладання англійська, українська 
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