
АНОТАЦІЯ 

до спецкурсу 

 
побудованого на двох тематичних блоках 

“Основи анотування та реферування текстів різних типів та жанрів” 

та “Основи англо-українського кіноперекладу” 

 
 

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

перекладу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи анотування та реферування 

текстів різних типів та жанрів” (тематичний блок 1) 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. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи англо-українського 

кіноперекладу” (тематичний блок 2) 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.   

Основні завдання вивчення дисципліни: 

Тематичний блок 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. 

Тематичний блок 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, лексикологічних та 

стилістичних аспектів перекладу, а також розвиток та удосконалення навичок та вмінь 

усного та письмового кіноперекладу. 

 У результаті вивчення даного курсу студенти повинні: 

знати :  

Тематичний блок 1: 

такі методи аналітико-синтетичної обробки текстів як бібліографічний опис, 

анотування, реферування та принципи різних методів реферування; структуру 

бібліографічного посилання, анотації та реферату. 



Тематичний блок 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:  

Тематичний блок 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.    

Тематичний блок 2: 

виконувати письмовий переклад англомовних художніх фільмів різних жанрів. 

 

Структура: лекції – 28 год., самостійна робота – 32 год. 

Форма контролю: залік  

Мова викладання: українська, англійська  
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