
Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Практика перекладу китайської мови (друга мова) 

 Навчальна дисципліна включає в себе ознайомлення студентів з теоретичними та 
практичними засадами перекладу. Курс спрямований на те, щоб підготувати студентів 
спеціальності «Переклад (китайська мова)» до подальшого більш глибокого вивчення 
основ перекладу на наступних курсах. 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 5-й та 6-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 5 
Мета навчальної дисципліни: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять у 
промисловій і економічній галузях та розвинути практичні навички і вміння 
двостороннього усного і письмового перекладу у цих галузях; забезпечити засвоєння 
студентами промислової і економічної термінології, її  значень і сфер вживання; 
продовжити знайомство студентів з типовими проблемами, що виникають під час 
галузевого перекладу; продовжити знайомство студентів з типами і видами перекладу та 
засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної 
мови і навпаки у галузі перекладу промислової та економічної літератури; показати 
важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну 
інформацією у суспільно-політичній і економічній галузях. 

Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 
 знати: найголовніші поняття у китайській культурі у сферах, що розглядаються; 
відповідну термінологію, її значення і сферу вживання; типові проблеми, що виникають 
під час перекладу; усвідомлювати важливість праці викладача для забезпечення 
адекватного обміну інформацією; усвідомлювати необхідність ґрунтовної  і всебічної 
підготовки до професії перекладача і нести відповідальність за якість власної праці; 
 вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з китайської мови на українську та з 
української мови на китайську) тексти, що відносяться до промислової і економічної 
галузей, в усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах. 
Спосіб навчання: практичні заняття  
Методи викладання: лекційні заняття, виконання вправ з перекладу 
Методи оцінювання: оцінюється за рейтинговою системою після написання двох 
контрольних робіт за 100-бальною шкалою та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  



Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Практика перекладу китайської мови (друга мова) 

 Навчальна дисципліна включає в себе ознайомлення студентів з теоретичними та 
практичними засадами перекладу. Курс спрямований на те, щоб підготувати студентів 
спеціальності «Переклад (китайська мова)» до подальшого більш глибокого вивчення 
основ перекладу на наступних курсах. 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 7-й та 8-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 6 
Мета навчальної дисципліни: сформувати фонові знання щодо найголовніших понять у 
суспільно-політичній і економічній галузях та розвинути практичні навички і вміння 
двостороннього усного і письмового перекладу у цих галузях; забезпечити засвоєння 
студентами суспільно-політичної і економічної термінології, її  значень і сфер вживання; 
продовжити знайомство студентів з типовими проблемами, що виникають під час 
галузевого перекладу; продовжити знайомство студентів з типами і видами перекладу та 
засобами досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної 
мови і навпаки у галузі перекладу суспільно-політичної і економічної літератури; 
показати важливість праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного 
обміну інформацією у суспільно-політичній і економічній галузях. 

Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 

 знати: найголовніші поняття у суспільно-політичній і економічній галузях; 
суспільно-політичну і економічну термінологію, її  значення й сферу вживання; типові 
проблеми, що виникають під час галузевого перекладу; типи, види перекладу й засоби 
досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і 
навпаки у суспільно-політичній і економічній галузях; усвідомлювати важливість праці 
перекладача для  забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією у 
суспільно-політичній і економічній галузях; усвідомлювати необхідність ґрунтовної і 
всебічної підготовки до професії перекладача та нести  відповідальність за якість власної 
праці. На матеріалі уроків 1-8 підручнику «Китайська мова для ділового спілкування» [1] 
освоїти основні поняття з тем, пов’язаних із ведення ділових перемовин та бізнес 
комунікацією, на матеріалі уроків 3, 6 розглянути тему «Освіта»; 5, 8 – «Інтернет»; 7, 11 – 
«Кар’єра» (підручник 读报纸，学中文 [3]); 
 вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з китайської мови на українську та з 
української мови на китайську) тексти, що відносяться до промислової і економічної 
галузей, в усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах. 
Спосіб навчання: практичні заняття  
Методи викладання: лекційні заняття, виконання вправ з перекладу 
Методи оцінювання: оцінюється за рейтинговою системою після написання двох 
контрольних робіт за 100-бальною шкалою та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  


	анотація 3 тпп2
	анотація 4 тпп2

