
Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО 
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Попередні умови для вивчення: психологія, методика викладання іноземної мови у середній 
школі, вступ до перекладознавства, нормативний курс практики перекладу. Мета: полягає у 
створенні теоретичної бази, необхідної для підготовки майбутніх перекладачів до роботи 
викладачами у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку за спеціальністю 
“Переклад”. 
Зміст курсу передбачає систематичний виклад головних принципів навчання перекладу як 
спеціальності. Курс пов’язаний із циклом інших теоретичних та практичних дисциплін 
перекладознавчого циклу (Вступ до перекладознавства, порівняльна граматика, порівняльна 
лексикологія, порівняльна стилістика, галузевий переклад), а також з дисциплінами психолого-
педагогічного циклу (педагогіка, психологія, методика викладання іноземних мов). Зміст: 
Чинники, що спричинили необхідність розробки методики навчання перекладу. Система вищої 
освіти в Україні та навчання перекладу як спеціальності. Методика навчання перекладу і її 
завдання. Методи дослідження в методиці навчання перекладу. Зв’язок методики навчання 
перекладу з іншими науками. Переклад як об’єкт навчання. Психолінгвістичні, психологічні, 
методичні, лінгвістичні та соціолінгвістичні основи змісту навчального предмету «Методики 
навчання перекладу як спеціальності». Перекладацька компетенція як мета навчання у вищих 
закладах освіти та зміст формування її професійно-технічного компоненту. Формування 
компетенції письмового перекладу та її контроль. Формування компетенції усного перекладу та 
її контроль. Організація та забезпечення формування перекладацької компетенції як мети 
навчання у вищих закладах освіти. 
За підсумками вивчення даного курсу студент має: 
знати: структуру методики викладання перекладу та зміст її структурних компонентів, зміст 
головних понять, що відносяться до теорії та практики викладання перекладу, головні методи та 
прийоми навчання, а також чинники, які слід враховувати для їх правильного вибору у 
конкретних умовах навчання; 
вміти: планувати навчальний процес для формування фахової компетенції майбутніх 
перекладачів, підбирати матеріали для використання у навчальному процесі, розробляти 
комплекси вправ для формування перекладацьких навичок та умінь, вибирати методи та 
прийоми навчання для конкретних умов та цілей, визначати рівень сформованості фахової 
компетенції майбутніх перекладачів в усній та письмовій формах. 
 
Структура: 
Денна форма навчання: лекцій – 32 год., самостійна робота – 88 год.  
Заочна форма навчання: лекцій – 10 год., самостійна робота – 110 год. 
 
Форма контролю: чотирирівнева шкала оцінювання 
 
Мова викладання: українська, англійська 
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