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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Основи англо-українського кіноперекладу ” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів наук з філології 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

 
спеціальності 
035 Філологія (англійська) 
 
спеціалізації 
германські мови та літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи англо-українського 
кіноперекладу” є вдосконалення теоретичної та практичної бази, необхідної для 
успішного формування та подальшого розвитку навичок та умінь перекладацької 
діяльності та підготовка до самостійної роботи зі спеціалізованим матеріалом у галузі 
кіноперекладу.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи англо-українського 
кіноперекладу” є забезпечення фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у 
галузі перекладу аудіо-медіальних текстів, засвоєння стандартів субтитрування, 
лексикологічних та стилістичних аспектів перекладу, а також розвиток та удосконалення 
навичок та вмінь усного та письмового кіноперекладу. 

1.3. Кількість кредитів: 
Денна форма навчання: 
8-й семестр: 1,5 
1.4. Загальна кількість годин: 
Денна форма навчання: 
8-й семестр: 54 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 

Семестр 
8-й 

Лекції 
28 год. 

Практичні, семінарські заняття 
не передбачаються 

Лабораторні заняття 
не передбачаються 
Самостійна робота 

26 год. 



Індивідуальні завдання  
не передбачаються 

 
1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 
знати: основні етапи розвитку кіноперекладу в Україні та світі, структурні та 

лексико-стилістичні особливості англомовних кінотекстів різних жанрів у порівнянні з 
україномовними; англомовну та україномовну термінологію, необхідну для перекладу 
текстів у галузі кінематографії. 

вміти: виконувати письмовий переклад англомовних художніх фільмів різних 
жанрів. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
8 семестр 

Розділ 1. Теоретичні засади перекладу англомовних аудіовізуальних текстів 
українською мовою. 

Тема 1. Кінопереклад в Україні та світі. Основні специфічні елементи кіноперекладу 
та їх переклад. Кінотекст, кінодіалог, стратегії адаптації та способи перекладу кінотекстів.  

Тема 2. Види кіноперекладу. Структура та етапи процесів субтитрування, дубляжу та 
закадрового перекладу. Локалізація комп’ютерних ігор. 

Тема 3. Інтерпретація кінотексту. Переклад для дитячої та дорослої аудиторії. 
Переклад культурно специфічних елементів. Роль перекладацьких трансформацій. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

усього                            у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
7 семестр 

Тема 1. 19 10    9 
Тема 2. 19 10    9 
Тема 3. 16 8    8 
Усього годин за 8-й 
семестр 

54 28    26 

Усього годин за 
навчальний рік  

54 28    26 

 
 

 
  



 
4.Теми лекцій 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

денна форма 
 

1 Кінопереклад в Україні та світі. Основні 
специфічні елементи кіноперекладу та їх переклад. 
Кінотекст, кінодіалог, стратегії адаптації та способи 
перекладу кінотекстів.  
 

10 

2 Види кіноперекладу. Структура та етапи 
процесів субтитрування, дубляжу та закадрового 
перекладу. Локалізація комп’ютерних ігор. 

 

10 

3 Інтерпретація кінотексту. Переклад для дитячої 
та дорослої аудиторії. Переклад культурно 
специфічних елементів. Роль перекладацьких 
трансформацій. 

8 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми Форма контролю 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій, робота з 
конспектом та теоретичною 
літературою 

26 
Винесено на 
підсумковий 

контроль 
Разом   26  

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Програмою не передбачаються. 

 
 

7. Методи контролю 
• опитування  
• спостереження 
• співбесіда 
• тестування 
• залік 

 
8. Схема нарахування балів 

 

Бали за роботу в семестрі Бали за підсумкову роботу Сума балів 

15 85 100 
 
Бали за роботу в семестрі нараховуються відповідно до відвідування занять 

(максимальна кількість балів – 15). 



 
Форми контролю: 

Залік у формі письмового перекладу субтитрів та формалізованого тесту за 
принципом множинного вибору: 20 запитання, час на виконання – 30 хв.  

 
Критерії оцінювання:  
 
А. Критерії оцінювання відвідування занять протягом семестру з основ професійної 

майстерності 
(денне відділення: 14 занять, максимальна кількість балів – 15) 

 
Кількість відвіданих занять 

(денне відділення) 
1 2 3 4 5 

Бали 3 3 3 3 3 
 
 

Б. Критерії оцінювання залікових письмових робіт  
(денне відділення: письмовий тест, 20 запитань, максимальна кількість балів – 40; 

письмовий переклад – максимальна кількість балів - 45) 
 

Кількість правильних відповідей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бали 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кількість правильних відповідей 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Бали 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Критерії оцінювання перекладу 

перекручування змісту – 1 штрафний бал; інші помилки - 0, 1 штрафного балу 
0 – 0,6 штрафних бали “відмінно” 

0,7 – 1,2 штрафних бали “добре” 
1,3 – 2 штрафних бали “задовільно” 

більше 2 штрафних балів “незадовільно” 
 
Загальна оцінка встановлюється шляхом додавання значень А і Б. 
Форма оцінювання – залік. 
Відвідування занять. Бали знімаються за необґрунтовані пропуски занять: 
0 – 1 пропуск: 20 б 
2 – 3 пропуски: 15 б 
4 – 6 пропусків: 10 б 
7 – 9 пропусків: 5 б 
У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей 
компонент не нараховуються. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової 

роботи (проекту), 
практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 80-89 добре  



70-79 зараховано 
60-69 задовільно  50-59 
1-49 незадовільно не зараховано 

 
9. Рекомендована література 

 
1. Матасов Р. А. Методические аспекты преподавания кино-/видеоперевода / 

Р. А. Матасов // Известия Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена. – 2009. – № 94. – С. 155–166. 

2. Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навчальний 
посібник [для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів] / 
Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 200 с. 

3. Скоромыслова Н. В. Теоретический аспект перевода художественных фильмов / 
Н. В. Скоромыслова // Вестник Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. – 2010. – № 1. – С. 153–156. 

4. Слышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. 
Слышкин, М. А. Ефремова. – М. : Водолей Publishers, 2004. – 153 с.  

5. Bazin, Andre. What is Cinema? / Andre Bazin. – Berkeley, Los Angeles, London : 
University of California Press. – Vol. 2. – 1972. – 200 p. 

6. Cronin, Michael. Translation Goes to the Movies. - / Michael Cronin. – London, New York 
: Routledge Taylor & Francis Group, 2009. – 145 p. 

7. Topics in Audiovisual Translation / Edited by Pilar Orero. – Amsterdam, Philadelphia : 
John Benjamins Publishing Company, 2004. – Vol. 56. – 225 p. 
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