
АНОТАЦІЯ 

до курсу 
 

“Основи анотування та реферування перекладів” 

 

 
 

Попередні умови для вивчення: вступ до перекладознавства, нормативний курс практики 

перекладу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи анотування та реферування 

текстів різних типів та жанрів” є створення теоретичної бази, необхідної для подальшого 

удосконалення фахової компетенції майбутніх перекладачів, зокрема, навичок і умінь 

практичної перекладацької діяльності у галузі перекладу науково-технічної літератури 

українською та англійською мовами у таких видах перекладу як анотативний та реферативний, 

а також формування фахових знань спеціаліста, здатного працювати у науково-технічній та 

інформаційній галузях, зокрема, у структурах, які забезпечують реалізацію даного виду 

діяльності; в уміння стискати текст, виділяючи основне у ньому, з використанням різних 

методів реферування та анотування. 

 

 Навчальна дисципліна забезпечує розвиток наступних компетентностей: 

 

A. Інтегральна компетентність  
Здатність ефективно, інноваційно та творчо розв’язувати задачі та проблеми в галузі 

мовознавства, перекладознавства в перебігу професійної діяльності або навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій на основі положень і 

методів філологічної галузі і характеризується певною невизначеністю умов.  

 

B. Загальні компетентності  
1. Здатність бути критичним і самокритичним.  

2. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати 

фахову літературу іноземною мовою.  

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних і соціальних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності), пропонувати 

свої послуги на ринку праці.  

6. Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

 

     C. Фахові компетентності 

 
1. Здатність до критичного осмислення історичних надбань, новітніх досягнень та 

перспектив розвитку філологічної науки. 
2. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування  мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з  урахуванням класичних і новітніх методологічних 
принципів. 

3. Усвідомлення методологічного, організаційного та  правового підґрунтя, необхідного 
для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх 
результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 
досліджень та інновацій. 

4. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 
завдань. 

5. Здатність створювати та перестворювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів 
державною та іноземними мовами.   



 

Заплановані результати навчання 

 
1. Оцінювати власну навчальну, наукову та професійну  діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 
2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування, для реалізації письмової та усної комунікації, 
зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати 
досліджень державною та іноземною мовами. 

3. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 
проблеми і пропонувати  шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, 
що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

4. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, літературні, 
перекладацькі факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів 
(залежно від обраної спеціалізації).  

5. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 
інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних 
принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

6. Дотримуватися правил академічної доброчесності, норм поведінки й моралі в 
міжособистісних та професійних стосунках.  

7. Створювати, аналізувати, перекладати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.  
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