
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації 
 

11 семестр (денна форма навчання) / 13 семестр (заочна форма навчання) 
Загальна кількість годин: 90 (денна форма навчання), 90 (заочна форма навчання) 
Лектор: проф. Ребрій О.В.  
Статус: нормативний  
Кількість кредитів: 3  
Попередні умови для вивчення: немає  
  

Мета: створити теоретичну базу, необхідну для успішного формування та 
подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, підготувати студентів до 
самостійної розробки окремих питань міжкультурної комунікації та ведення науково-
дослідницької роботи; ознайомити студентів з роллю, місцем перекладу як виду 
міжкультурної комунікації в умовах постійного зростання контактів між різними культурами.  
Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних лінгвістичних дисциплін (вступ до 
перекладознавства, порівняльна лексикологія, порівняльна граматика, 
лінгвокраїнознавство, порівняльна стилістика) і покликаний сформувати у студентів 
комплексне уявлення про переклад як засіб здійснення «діалогу культур». 
 

Зміст: Тема 1. Історія формування МКК як наукової дисципліни. Предмет, методи та 
завдання МКК; Тема 2.  Теоретичні і методологічні основи МКК; Тема 3. Культурно-
антропологічні основи МКК; Тема 4. Мультикультуралізм і стереотипи; Тема 5. Реальний 
світ, культура, мова, переклад; Тема 6. Теорія мовної відносності в аспекті теорії 
перекладу і МКК.  
 
Структура: 
Денна форма навчання:  лекції – 24, самостійна робота – 66; 
Заочна форма навчання:  лекції – 6, самостійна робота – 84; 
 
Форма організації контролю: залік 
 
Мова викладання: українська  
Навчально-методичне забезпечення:  
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