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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Теорія перекладу як міжкультурної комунікації” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми: «Переклад (англійська, німецька, 
французька, іспанська, китайська)».

Другий (магістерський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно); 0.35.05 

Романські мови та літератури (переклад включно); 035.06 Східні мови та літератури 
(переклад включно).

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

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із сучасними 
підходами до теорії перекладу з позицій міжкультурної комунікації, сформувати обізнаність 
студентів із роллю перекладу в процесі комунікації між мовами та культурами.

1.3. Кількість кредитів -  
Денна форма навчання -  4,0 
Заочна форма навчання -  5,0

1.4. Загальна кількість годин -  
Денна форма навчання -  120 
Заочна форма навчання -  150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Дисципліна за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й магістратури 1-й, 2-й
Семестр

3-й магістратури 2-й, 3-й
Лекції

16 год. 6 год.
Практичні, семінарські заняття

- -
Лаборато рні заняття

- -
Самостійна робота

104 год. 144 год.
Індивідуальні завдання

-
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1.6. Заплановані результати навчання 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: зміст головних понять, що відносяться до теорії перекладу та теорії МКК, 

основні аспекти теорії МКК та їх співвідношення з теорією перекладу, чинники, що 
впливають на процес перекладу, які слід враховувати при теоретичних і практичних 
дослідженнях перекладу.

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі теорії перекладу з позицій 
міжкультурної комунікації; використовувати набуті знання у практиці перекладацької 
діяльності..

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Теорія перекладу як міжкультурної комунікації
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.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Теорія перекладу як міжкультурної комунікації
Тема 1. Історія 
формування МКК як 
наукової дисципліни. 
Предмет, методи та 
завдання МКК.

23 3 20 30 1 29

Тема 2. Теоретичні і 
методологічні основи 
МКК.

23 3 20 30 1 29

Тема 3. Культурно- 
антропологічні основи 
МКК.

23 3 20 30 1 29

Тема 4. Мульти
культуралізм і 
стереотипи.

23 3 20 30 1 29

Тема 5. Реальний світ, 
культура, мова, 
переклад.

14 2 12 15 1 14

Тема 6. Теорія мовної 
відносності в аспекті 
теорії перекладу і 
МКК.

14 2 12 15 1 14

Разом за розділом 1 120 16 - - - 104 150 6 - - - 144
Усього годин 120 16 104 150 6 144
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4. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми Кількість годин
денна заочна

1 Історія формування МКК як наукової дисципліни. 
Предмет, методи та завдання МКК.

3 1

2 Теоретичні і методологічні основи МКК. 3 1
3 Культурно-антропологічні основи МКК. 3 1
4 Мультикультуралізм і стереотипи. 3 1
5 Реальний світ, культура, мова, переклад. 2 1
6 Теорія мовної відносності в аспекті теорії 

перекладу і МКК.
2 1

Разом: 16 6

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

денна заочна
1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та теоретичною 

літературою
104 144

Разом 104 144

6. Індивідуальні завдання
Не передбачаються

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

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Залікова
робота СумаРозділ 1 Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом

Індивідуальне
завдання РазомТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

10 10 10 10 10 10 Не передбачено Не
передбачено

60 40 100

Бали за 1 розділ нараховуються відповідно до роботи студента упродовж семестру 
(максимальна кількість балів -  40) та відвідування занять (максимальна кількість балів -  20).

Залік: проходить у формі письмової відповіді на білети (40 б.).

Критерії оцінювання:
А. Критерії оцінювання роботи протягом семестру з теорії перекладу як міжкультурної

комунікації
(відповіді на запитання протягом семестру, 

максимальна кількість балів -  40)

Критерії оцінювання та бали:
40 б: розгорнута, максимально повна відповідь;
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35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 
ключового значення;
30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації;
20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні окремі 
помилки;
10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації пропущена, 
наявні серйозні помилки;
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі.

Б. Критерії оцінювання відвідування занять протягом семестру з теорії перекладу як
міжкультурної комунікації 

(8 занять, максимальна кількість балів -  20)

Кількість відвіданих 
занять

1 2 3 4 5 6 7 8

Бали 3 6 8 10 14 16 18 20

В. Критерії оцінювання залікових письмових робіт з теорії перекладу як міжкультурної
комунікації

(письмової відповіді на білети, максимальна кількість балів -  40)
Критерії оцінювання та бали:
40 б: розгорнута, максимально повна відповідь;
35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має 
ключового значення;
30 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації;
20 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні окремі 
помилки;
10 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації пропущена, 
наявні серйозні помилки;
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі.

Загальна оцінка встановлюється шляхом додавання значень А, Б і В.
Форма оцінювання -  залік.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої 
шкали оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано
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9. Рекомендована література 

Основна література
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. філол. и лингв. фак. 

высш. учеб. заведений. -  СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2004. -  
352 с. -  Библиогр.: с. 340-343

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 
Учебник для вузов /Под ред. А.П. Садохина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352 с.

3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учеб. пособие. -  М.: ЭТС, 2002. -  406 с.
4. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А.П. Садохин. -  М. : 

Вш. шк., 2005. -  310с.
5. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. -  М., 

2000. -  123 с.
Допоміжна література

1. Кияк Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник / Т. Р. Кияк, А. 
М. Науменко, О. Д. Огуй. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 
2008. -  543 с.

2. Демериева Ю. Ю. Научно-художественная концепция диалога культур / Ю. Ю. Демериева 
// Язык и культура : материалы первой междунар. конф. -  К. : Упр. ин-т междунар. 
отношений при Киевс. ун-те им. Т. Шевченко, 1992. -  С. 20-25.

3. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Почепцов Г. Г. -  М. : Рефл-бук, 2001. -  93 с.
4. Латышев Л.К. Технология перевода: Учеб. пособие по подготовке переводчиков (с 

немецкого языка). -  М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. -  280 с.
5. Чередниченко О. І. Об’єднавча функція мови : зб. наук. пр. / О. І. Чередниченко // Мовні і 

концепттуальні картини світу. -  К. : Ін-т філол. КНУ, 2003. -  С. 3-7.
6. Застровський О. А. Поняття міжкультурної комунікації та порівняльна характеристика 

німецької та української культур (на матеріалі німецької мови) / О. А. Застровський, Л. А. 
Пасик // Етнолінгвістика. Лінгвокультурологія. Міжкультурна комунікація. -  2010. -  №7. -
С. 191-195.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

EBSCO Publishing- багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 4600 журналів. (Доступ 
з Інформаційного центру "Вікно в Америку", Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. 
Каразіна)

Додаткові інформаційні ресурси розташовані на сторінці кафедри теорії та практики 
перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна: http://foreign-
languages.karazin.ua/ru/departments/english-translation-theory-and-practice/library-4.

http://foreign-

