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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Спецкурс” побудована на двох розділах “Основи 
анотування та реферування текстів різних типів та жанрів” та “Основи англо-українського 
кіноперекладу”, складена відповідно до:

Перший (бакалаврський) рівень.
Напрям підготовки 6.020303 (денна форма навчання), Переклад (англійська) (заочна 

форма навчання)
Напряму підготовки 6.020303 Філологія (заочна форма навчання)
Спеціалізації Переклад (англійська) (денна форма навчання)

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.
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1.3. Кількість кредитів: 
Денна форма навчання: 2 
Заочна форма навчання: 2

1.4. Загальна кількість годин: 
Денна форма навчання: 60 
Заочна форма навчання: 72

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна за вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
4-й 5-й

Семестр
8-й 9-й

Лекції
28 год. 10 год.

Практичні, семінарські заняття
- -

Лабораторні заняття
- -

Самостійна робота
32 год. 62 год.

Індивідуальні завдання
Не передбачено

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, 
дубляжу та закадрового перекладу. Теорія культурного перенесення. Особливості перекладу 
культурно-специфічних одиниць.

Тема 3. Переклад для дитячої та дорослої аудиторії. Особливості перекладу 
аудіовізуальної продукції для людей з вадами слуху та зору. 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

8 семестр (денна ( 
Розд

юрма навчання) 
іл 1

Тема 1. 9 4 5
Тема 2. 11 5 6
Тема 3. 10 5 5

Розділ 2
Тема 1. 9 4 5
Тема 2. 11 5 6
Тема 3. 10 5 5
Усього годин за 8-й 
семестр

60 28 32

Усього годин за 
навчальний рік

60 28 32

9 семестр (заочна форма навчання) 
Розділ 1

Тема 1. 12 2 10
Тема 2. 12 2 10
Тема 3. 12 1 11

Розділ 2
Тема 1. 12 2 10
Тема 2. 12 2 10
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Тема 3. 12 1 11
Усього годин за 9-й 
семестр

72 10 62

Усього годин за 
навчальний рік

72 10 62

4. Теми лекцій 
Розділ 1.

№

/п

Назва теми Кількість годин

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання
1.1. Поняття аналітико-синтетичної обробки текстів: 

бібліографічний опис, анотація, реферат. Поняття 
«первинних» та «вторинних» документів. Реферативні 
журнали.

4 2

1.2. Анотування як вид аналітико-синтетичної обробки текстів. 
Поняття анотації. Класифікації анотацій. Склад та структура 
анотації. Мова та стиль анотації. Етапи роботи над 
анотацією.

1.3. Поняття реферату. Класифікації рефератів. Структура 
реферату. Особливості тексту реферату. Оцінка точності та 
повноти реферату. Етапи роботи над рефератом.

1.4. Особливості англо-українського та україно-англійського 
перекладу анотацій до науково-технічної статті.

1.5. Особливості англо-українського та україно-англійського 
перекладу анотацій до статей за спеціальністю (германські 
мови, перекладознавство).

2.1. Реферування англомовної науково-технічної 
експериментальної статті. Особливості перекладу реферату 
українською мовою до науково-технічної статті.

5 2

2.2. Автоматизація анотування та реферування. Поняття 
квазіреферування.

2.3. Алгоритм квазіреферування.
2.4. Поняття анотаційного та реферативного перекладів.
2.5. Реферативний переклад науково-технічної 

експериментальної статті за допомогою формальних 
методів квазіреферування з англійської мови українською.

3.1. Реферативний переклад новинного допису за допомогою 
формальних методів квазіреферування з англійської мови 
українською.

5 1

32. Відмінності в розміщенні компонентів смислу в 
англійському та українському зачині новинного допису

3.3. Особливості передачі назв статей (новин) при англо- 
українському та україно-англійському перекладі

3.4. Залікова контрольна робота
Усього годин 14 5
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Розділ 2.
№
з/п

Назва теми Кількість годин

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

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

4 2

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

5 2

3 Переклад для дитячої та дорослої аудиторії. 
Особливості перекладу аудіовізуальної продукції 
для людей з вадами слуху та зору. Особливості 
перекладу гумору, зниженої лексики та 
діалектизмів.

5 1

Усього годин 14 5

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

контролюденна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

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

32 62 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 
тематичних блоки

Бали залікова робота Сума балів

60 40 100
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Форми контролю:
Розділ 1
Залік у формі письмового перекладу
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 
Тематичний блок 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, 
Нац. Б-ка України імені В.І. Вернадського. -  К.: НБУВ, 2002. -  209 с.

Допоміжна
1. Аналітико-синтетична обробка документів : [підруч. для студ.] / Е. Т. Карачинська, 

Є. А. Медведєва, В. К. Удалова, Л. Г. Хромченко / Харк. Держ. 9нж-т культури. -  Х., 1996. -  
257 с.

2. Берзон В.Е. Об одном подходе к проблеме автоматического реферирования и автоматического 
свертывания индексируемых текстов // НТИ. Сер. 2. -  1971. -  N 10. -  С. 16-21.

3. Бобкова Н.С., Рехвиашвили Т.Б., Чигирин Е.А. Обучение компрессии научно-технического 
текста: аннотационный, реферативный перевод. -  Воронеж, ВГТА, 2006.

4. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: Учебное пособие. — 
М.: Высшая школа, 1985. — 127 с.

5. Добрускина Є.М., Берзон В.Е. Синтаксические сверхфразовые 9нжен и их 9нженерно- 
лингвистическое моделирование. Кишинев: Штиинца, 1986. -

6. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати: Методическое пособие. -  М.: Книга, 1981. 
-  48 с.

7. Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы. -  Новосибирск: 
Наука, 1986. -  176 с.

8. Новиков А.И., Нестерова Н.М. Реферативный перевод научно-технических текстов. -  М.: Наука, 
1991. -  148 с.

9. Пичкова Л.С., Бочкова Ю. Л., Маслина И. Н., Пантюхина Л. В. Экономический английский: 
перевод, реферирование и аннотирование. Теория и практика М.: МГИМО, 2008 -  434 с.
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10. Соловьев В.И. Поаспектный метод реферирования // НТИ. Сер. 2. -  1971. -  № 2. -  С. 14-17.
11. Шаронова Н.В., Хайрова Н.Ф. Системы автоматического реферирования текстов // Создание, 

интеграция, использование информационных ресурсов инновационного развития: Междунар. 
Конф.: Тез. Докл. И сообщ., 18-19 дек. 1997 г. -  К., 1997. -  С.173-175.

12. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. -  London : Longman, 1976. -  392 p.

Тематичний блок 2
1. Горшкова В. Е. Кинодиалог как единица перевода / В. Е. Горшкова // Вестник НГУ. Сер. 

—Лингвистика и межкультурная коммуникация!. -  2006. -  Т. 4. -  Вып. 1. -  С. 52-58.
2. Горшкова В. Е. Кинодиалог на службе подготовки переводчиков / В. Е. Горшкова // Вестник 

Иркутского государственного лингвистического университета. Серия —Филология!. -  2008. -  
№ 4. -  С. 26-31.

3. Горшкова В. Е. Концепция —культурной дистанции! и перевод кинодиалога / В. Е. Горшкова // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. 
Решетнева. -  Красноярск, 2006. -  Вып. 2 (9). -  С. 178-181.

4. Горшкова В. Е. Перевод кинодиалога в свете концепции Жиля Делеза / В. Е. Горшкова // 
Вестник Московского университета. Серия 22 —Теория перевода.! -  2010. -  № 1. -  С. 16-26.

5. Горшкова В. Е. Теоретические основы процессоориентированного подхода к переводу 
кинодиалога (на материале современного французского кино): автореф. дис. ... д-ра филол. 
наук / Горшкова В. Е. -  Иркутск, 2006. -  32 с.

6. Иванов В. В. Функции и категории языка кино / В. В. Иванов // Уч. записки ТГУ. -  1975. -  Вып. 
365. -  С. 170-192.

7. Козуляев А. В. Аудиовизуальный полисемантический перевод как особая форма переводческой 
деятельности и особенности обучения данному виду перевода [Электронный ресурс]. Режим 
доступа : https://cyberlenmka.ru/artide/n/audiovizualnyy-polisemanticheskiy-perevod-kak-osobaya- 
forma-perevodcheskoy-deyatelnosti-i-osobennosti-obucheniya-dannomu-vidu.

8. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман. -  Таллинн : Ээсти Раамат, 
1973.

9. Матасов Р. А. Методические аспекты преподавания кино-/видеоперевода / Р. А. Матасов // 
Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. -  
2009. -  № 94. -  С. 155-166.

10. Скоромыслова Н. В. Теоретический аспект перевода художественных фильмов / Н. В. 
Скоромыслова // Вестник Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова. -  2010. -  № 1. -  С. 153-156.

11. Слышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа) / Г. Г. Слышкин, М. А. 
Ефремова. -  М. : Водолей Publishers, 2004. -  153 с.

12. Снеткова М. С. Лингвостилистические аспекты перевода испанских кинотекстов (на материале 
русских переводов художественных фильмов Л. Бунюэля —Виридиана! и П. Альмодовара 
—Женщины на грани нервного срыва!) : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Снеткова М. С. -  
М., 2009. -  29 с

13. Сухая Е. В. Типы источников киноречи как основа лингвистичеких иследований / Е. В. Сухая 
[Электронный ресурс]. Режим доступа : https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1306.

14. Bazin, Andre. What is Cinema? / Andre Bazin. -  Berkeley, Los Angeles, London : University of 
California Press. -  Vol. 2. -  1972. -  200 p.

15. Chaume, Frederic. The turn of audiovisual translation New audiences and new technologies.
[Electronic resource]. Access: https://www.researchgate.net/
publication/262946400_The_turn_of_audiovisual_translation_New_audiences_and_new_technologies

16. Cronin, Michael. Translation Goes to the Movies. - / Michael Cronin. -  London, New York : 
Routledge Taylor & Francis Group, 2009. -  145 p.

17. Topics in Audiovisual Translation / Edited by Pilar Orero. -  Amsterdam, Philadelphia : John 
Benjamins Publishing Company, 2004. -  Vol. 56. -  225 p.

18. The Didactics of Audiovisual Translation / Ed. by Diaz Cintas, Jorge. Amsterdam/Philadelphia : John 
Benjamins Publishing Company, 2008. -  281 p.

https://cyberlenmka.ru/artide/n/audiovizualnyy-polisemanticheskiy-perevod-kak-osobaya-forma-perevodcheskoy-deyatelnosti-i-osobennosti-obucheniya-dannomu-vidu
https://cyberlenmka.ru/artide/n/audiovizualnyy-polisemanticheskiy-perevod-kak-osobaya-forma-perevodcheskoy-deyatelnosti-i-osobennosti-obucheniya-dannomu-vidu
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1306
https://www.researchgate.net/

