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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Спецкурс: “Основи анотування та реферування текстів 
різних типів та жанрів”, “Основи англо-українського кіноперекладу”, складена відповідно до 
освітньої програми: «Англійська мова та література і переклад».

Другий (магістерський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Розділ 1:
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.

Розділ 2:
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. Основні завдання вивчення дисципліни:
Розділ 1:
1. Ознайомити студентів із такими методами аналітико-синтетичної обробки текстів як 

бібліографічний опис, анотування, реферування.
2. Удосконалити навички і уміння майбутніх перекладачів стискати текст, виділяючи 

основне у ньому, з використанням різних методів реферування.
3. Розвинути навички і уміння письмового реферативного перекладу та письмового 

анотаційного перекладу у майбутніх перекладачів.
4. Навчити писати реферати та анотації згідно вимог міжнародних стандартів.
5. Забезпечити студентів необхідним мовним словником а) кліше у галузі науково- 

технічних рефератів-резюме, б) широкозначних слів та в) коннекторів та інших текстотворних 
елементів.

6. Сприяти усвідомленню необхідності безперервного професійного розвитку майбутніх 
фахівців.

7. Сформувати уміння, необхідні для пошуку і опрацювання інформаційних джерел, 
включаючи електронні, для безперервного професійного розвитку.

Розділ 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, лексико-граматичних та стилістичних 
аспектів перекладу, а також розвиток та удосконалення навичок та вмінь письмового 
кіноперекладу.

1.3. Кількість кредитів:
Заочна форма навчання: 5



1.4. Загальна кількість годин: 
Заочна форма навчання: 150
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни
_________ Дисципліна за вибором_________
_________ Заочна форма навчання_________
_____________ Рік підготовки_____________
___________________1-й___________________
________________ Семестр________________
___________________1-й___________________
_________________ Лекції_________________
_________________ 8 год.__________________
_____ Практичні, семінарські заняття______
___________ не передбачаються___________
__________ Лабораторні заняття___________
___________ не передбачаються___________
___________ Самостійна робота___________
________________ 142 год._________________
_________ Індивідуальні завдання_________
___________ не передбачаються___________

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
Розділ 1:
такі методи аналітико-синтетичної обробки текстів як бібліографічний опис, анотування, 

реферування та принципи різних методів реферування; структуру бібліографічного посилання, 
анотації та реферату.

Розділ 2:
Основні етапи розвитку кінематографу та кіноперекладу, 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:
Розділ 1:
стискати текст, виділяючи основне у ньому, з використанням різних методів реферування; 

виконувати письмовий реферативний переклад та письмовий анотаційний переклад; писати 
реферати та анотації згідно вимог міжнародних стандартів; опанувати необхідним мовним 
словником а) кліше у галузі науково-технічних рефератів-резюме; б) широкозначними словами 
та в) коннекторами та іншими текстотворними елементами.

Розділ 2:
виконувати письмовий переклад англомовних художніх фільмів різних жанрів.
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2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні положення «Основ анотування та реферування текстів різних типів та 
жанрів».

Тема 1. Поняття аналітико-синтетичної обробки текстів: бібліографічний опис, анотація, 
реферат. Поняття «первинних» та «вторинних» документів.

Тема 2. Сутність анотування та реферування. Класифікації та функції анотацій та 
рефератів. Особливості англо-українського та україно-англійського перекладу анотацій до 
науково-технічних експериментальних статей. Реферування науково-технічної 
експериментальної статті.

Тема 3. Поняття анотаційного та реферативного перекладів. Реферування та 
реферативний переклад новинного допису за допомогою формальних методів квазіреферування 
з англійської мови українською.

Розділ 2. Теоретичні засади англо-українського кіноперекладу .
Тема 1. Становлення кінематографу. Кінопереклад як вид художнього перекладу. 

Основні специфічні елементи кіноперекладу та їх переклад. Кінотекст, кінодіалог, стратегії 
адаптації та способи перекладу кінотекстів.

Тема 2. Основні та новітні форми АВП. Структура та етапи процесів субтитрування. 
Теорія культурного перенесення. Особливості перекладу культурно-специфічних одиниць.

Тема 3. Переклад для дитячої та дорослої аудиторії. Особливості перекладу гумору, 
зниженої лексики та діалектизмів.

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

Розділ 1
Тема 1. 26 2 24
Тема 2. 25 1 24
Тема 3. 24 1 23

Розділ 2
Тема 1. 26 2 24
Тема 2. 25 1 24
Тема 3. 24 1 23
Усього годин за 1-й 
семестр

150 8 142

Усього годин за 
навчальний рік

150 8 142

4. Теми лекцій 
Розділ 1.

№
з/п

Назва теми Кількість годин

1 Поняття аналітико-синтетичної обробки текстів: 
бібліографічний опис, анотація, реферат. Поняття 
«первинних» та «вторинних» документів.

2

2 Сутність анотування та реферування. Класифікації та 
функції анотацій та рефератів. Особливості англо- 
українського та україно-англійського перекладу анотацій

1
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до науково-технічних експериментальних статей. 
Реферування науково-технічної експериментальної 
статті.

3 Поняття анотаційного та реферативного перекладів. 
Реферування та реферативний переклад новинного 
допису за допомогою формальних методів 
квазіреферування з англійської мови українською.

1

Усього годин 4

Розділ 2.
№
з/п

Назва теми Кількість годин

1 Становлення кінематографу. Кінопереклад як вид 
художнього перекладу. Основні специфічні елементи 
кіноперекладу та їх переклад. Кінотекст, кінодіалог, 
стратегії адаптації та способи перекладу кінотекстів.

2

2 Основні та новітні форми АВП. Структура та етапи 
процесів субтитрування. Теорія культурного 
перенесення. Особливості перекладу культурно- 
специфічних одиниць.

1

3 Переклад для дитячої та дорослої аудиторії. Особливості 
перекладу гумору, зниженої лексики та діалектизмів.

1

Усього годин 4

5. Завдання для самостійної роботи
№ з/п Назва теми Кількість

годин
Форма контролю

Розділ 1-2 Підготовка до лекцій та семінарів, 
виконання практичних завдань, робота 
з конспектом та теоретичною 
літературою

142 Винесено на 
підсумковий контроль

Програмою не передбачаються.
6. Індивідуальні завдання

7. Методи контролю
• демонстрація нового іншомовного матеріалу та способів оперування ним
• пояснення викладача
• організація самостійного пошуку студентів
• організація вправляння
• управління навчальною діяльністю
• реалізація контролю за успішністю студентів
• залік

8. Схема нарахування балів

Бали за два розділи залікова робота Сума балів

60 40 100

Форми контролю:
Розділ 1
Залік у формі письмового перекладу
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Розділ 2
Залік у формі письмового перекладу субтитрів та формалізованого тесту за принципом 

множинного вибору: 20 запитань, час на виконання -  30 хв.

Критерії оцінювання:
Оцінювання складається з двох компонентів: (1) робота в семестрі (30 балів за кожний 

тематичний блок; у сумі -  60 балів); (2) залікові контрольні роботи за двома тематичними 
блоками -  20 балів за кожний блок (у сумі -  40 балів)

(1). Робота в семестрі. Студент отримує бали за письмові відповіді на завдання 
формалізованого тесту (20 б) і відвідування лекцій (10 б).

Критерії оцінювання та бали: 
Розділ 1.___________________
Кількість правильних 
відповідей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кількість балів, що 
отримує студент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кількість правильних 
відповідей

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Кількість балів, що 
отримує студент

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(2). Залікова контрольна робота: письмовий переклад анотації до науково-технічної статті з 
української мови англійською (10 балів) та виконання реферативного перекладу новинного 
допису з англійської мови українською за використання методу квазіреферування (10 балів).

Критерії оцінювання перекладу анотації до науково-технічної статті (максимальна кількість 
балів -  10)

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”
Максимальна кількість балів, яку отримує студент за виконання реферативного перекладу -  10.

Критерії оцінювання реферативного перекладу новинного допису:
________ 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”

Розділ 2.
(письмовий тест, 20 запитань, максимальна кількість балів -  10; письмовий переклад -  
_________________________максимальна кількість балів - 10)_________________________

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

Кількість правильних відповідей 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Бали 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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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”

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої шкали 
оцінювання

для дворівневої 
шкали оцінювання

90-100 відмінно

70-89 добре зараховано

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано
Відвідування занять. Бали знімаються за необгрунтовані пропуски занять:
0 -  2 пропуск: 20 б
3 -  4 пропуски: 15 б
5 -  6 пропусків: 10 б
7 -  8 пропусків: 5 б
У випадку коли студент необгрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей компонент
не нараховуються.

9. Рекомендована література 
Основна література 

Розділ 1
1. Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів та 

жанрів. -  Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. -  120 с.
2. Кальниченко А.А. Реферирование и реферативный перевод новостей из англоязычной прессы. 

Харьков: Издательство НУА, 2001. -  108 с.
3. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України, 
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