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Методичні рекомендації  

для самостійної роботи студентів 

за навчальною дисципліною «Спецкурс»  

(«Основи аудіовізуального перекладу»)  
 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

спеціальність  035 Філологія 

освітня програма Французька мова та література і переклад та англійська мова; Німецька 

мова та література і переклад та англійська мова; Англійська мова та 

література і переклад та друга іноземна мова; Переклад (іспанська та 

англійська мови); Переклад (китайська та англійська мови); Переклад 

(арабська та англійська мови) 

спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – 

французька; 035.043 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька; 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська; 035.051 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – іспанська; 035.065 Східні 

мови та літератури (переклад включно), перша – китайська; 035.060 

Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська  

 

Методичні рекомендації схвалено  

на засіданні кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша. 
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Загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів. Самостійна робота 

студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов'язкових навчальних дисциплін і регламентується «Положенням про організацію 

освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна». 

Університет має забезпечувати для осіб, які навчаються, професійну підготовку на рівні 

кращих університетів світу, формування необхідних фахових і загальних компетентностей, 

зокрема: вміння самостійно навчатися і критично мислити. 

Самостійна робота включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання  індивідуальних 

завдань, науково-дослідну роботу.  

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної та заочної форми навчання, 

регламентується навчальними планами та робочими навчальними планами.  

Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи рекомендується 

відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу, є 

обов’язковим. Форми контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни і 

можуть включати виконання контрольних робіт, включених до навчального плану, курсових 

робіт, індивідуальних завдань, тестів, розрахунково-графічних робіт, рефератів, винесення 

самостійно засвоєного матеріалу на підсумковий семестровий контроль (разом з матеріалом, 

що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять) тощо.  

Зміст та організація самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною 

«Спецкурс» («Основи аудіовізуального перекладу»). Відповідно до навчального плану, 

загальний обсяг навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання складає 6 

кредитів, тобто 180 годин. Обсяг самостійної роботи на денному відділенні складає 120 годин.  
 

Розподіл годин для самостійної роботи по темах 

 

 Денна 

Основи аудіовізуального перекладу   

Тема 1.  40 

Тема 2. 40 

Тема 3. 40 

Усього годин  120 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми Кількість годин Форма 

контролю денна форма 

навчання 

Розділ 1 Ознайомитись з поняттями  

аудіовізуального перекладу, кінотексту, 

кінодіалогу. Вивчити типи джерел 

кіномовлення. Типи перекладу за 

романом Якобсоном 

40 Винесено на 

підсумкови

й контроль 

Дослідити питання концепції 

культурного переносу. Види 

аудіовізуального перекладу. 

40 Винесено на 

підсумкови

й контроль 

  



 Переклад для осіб з вадами зору та слуху. 

Особливості локалізації комп’ютерних 

ігор 

40 Винесено на 

підсумкови

й контроль 

 Разом: 120  

 

Вимоги до студентів: 

В рамках розділу студенти мають знати: 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, вимоги до перекладу для субтитрування, 

дубляжу, осіб з вадами зору та слуху; вміти виконувати письмовий переклад субтитрів 

англомовних художніх фільмів, для осіб з вадами зору зокрема. Створювати тифлокоментар 

(аудіоопис )та виконувати його переклад. Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів, аналізувати робочу ситуацію, 

здійснювати оцінку і корекцію власної діяльності, нести відповідальність за результати 

роботи. Знати систему іноземної мови, вміти інтерпретувати літературні, кінематографічні, 

наукові, фольклорні та інші тексти. Використовувати державну та іноземну мову у різних 

жанрово-стильових різновидах. Планувати та здійснювати дослідження у сфері 

кіноперекладу, здійснювати порівняльний аналіз державної мови та іноземної на різних 

рівнях. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання. Завдання за розділом, винесені на самостійну 

роботу студентів, включені в тестові завдання для оцінювання роботи студентів у семестрі, 

тест за принципом множинного вибору та письмовий переклад субтитрів. Відповідні критерії 

оцінювання наведено в Робочій програмі навчальної дисципліни. 
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