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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Спецкурс ("Теорія перекладу і міжкультурна 
комунікація у Китаї ")” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки  
 
магістрів  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
спеціальності (напряму) 035_«Філологія» 
 
спеціалізації східні мови та літератури 

 
 

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

• формування у студентів професійної перекладацької компетенції, 
підготування їх до міжкультурної комунікації і професійної діяльності в 
сучасних умовах. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
• ознайомити магістрів із сучасними підходами до теорії перекладу с точки зору 

міжкультурної комунікації; сформувати обізнаність магістрів із роллю 

перекладу в процесі комунікації між китайською і українською мовами, а 

також між китайською і українською культурами. 

• сформувати у студентів розуміння цитати в мові і літературному тексті 
 1.3. Кількість кредитів 5 

 
1.4. Загальна кількість годин 150 год. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
5-й -й 

Семестр 
10-й -й 

Лекції 
24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
126 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
Не передбачається програмою 
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1.6. Заплановані результати навчання 

Знати про особливості перекладацької діяльності у сучасному світі; про поняття 
перекладності, міжмовної комунікації, еквівалентності і адекватності; про основні моделі 
перекладу і перекладацькі трансформації с т.з. китайської мови. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Вступ 
 Тема 1. Роль перекладу в міжкультурній комунікації 
 Міжкультурні відмінність і їх урахування при перекладі. Міжкультурна 

комунікація і теорія мовної діяльності. 
  Тема 2. Чинники реалізації міжмовної комунікації і їх урахування в процесі 

перекладу 
Особливості вибору чинників реалізації міжмовної комунікації. 
 

 Розділ 2. Особливості перекладу з китайської мови з точки зору міжкультурної 
комунікації 

 Тема 1. Переклад текстів, пов'язаних із ідеологією і владаю як вираження 
міжкультурної комунікації 
Китайська мова як засіб відображення світогляду китайців. Китайська мова як інструмент 
спілкування держави з народом. Особливості відображення в китайській мові установок 
влади. 

 Тема 2. Міжкультурна комунікація і дейксис в дискурсі 
Місце особи в китайському суспільстві і його відображення в китайській мові і перекладі. 
 Тема 3. Переклад лексики і міжкультурна комунікація 
Особливості вибору лексики, метафор і епітетів для підтримки міжмовної і міжкультурної 
комунікації. 

Тема 4. Переклад традиційної поезії і міжкультурна комунікація 
Формальна схема китайської поезії. Змістовна схема китайської поезії. Компроміс 
усередині мовної конструкції. Проблема вибору єдиного або множинного числа, 
чоловічого або жіночого роду. Переклад трьохслівних віршів ші. 

Тема 5. Переклад  художньої літератури і міжкультурна комунікація 
Нарратів. Переклад китайських ідіом. 
 

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. Вступ 

Тема 1. Роль 
перекладу в 
міжкультурній 
комунікації 

2 2       

    

Тема 2. Чинники 
реалізації міжмовної 
комунікації і їх 

12 2    10   
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урахування в 
процесі перекладу 
Разом за розділом 1 14 4    10       

Розділ 2. Особливості перекладу з китайської мови з точки зору міжкультурної 
комунікації 

Тема 3. Переклад 
текстів, пов'язаних 
із ідеологією і 
владаю як 
вираження 
міжкультурної 
комунікації 

27 4    23 

      

Тема 4. 
Міжкультурна 
комунікація і 
дейксис в дискурсі 

27 4    23 

      

Тема 5. Переклад 
лексики і 
міжкультурна 
комунікація 

27 4    23 

      

Тема 6. Переклад 
традиційної поезії і 
міжкультурна 
комунікація 

27 4    23 

      

Тема 7. Переклад  
художньої 
літератури і 
міжкультурна 
комунікація 

28 4    24 

      

Разом за розділом 3 136 20    116       
 Усього 

годин  150 24    126       

 
 

АБО 
 

Назви розділів 
 

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. Вступ 

Разом за розділом 1 14 4    10       
Розділ 2. Особливості перекладу з китайської мови з точки зору міжкультурної 

комунікації 
Разом за розділом 2 136 20    116       

Усього годин 150 24    126       
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
 Разом    

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Труднощі міжкультурної комунікації 25 
2 Переклад текстів, пов'язаних із ідеологією і владаю як вираження 

міжкультурної комунікації 25 

3 Переклад текстів, пов'язаних з любов'ю до батьківщини і 
патріотизмом 25 

4 Переклад і аналіз текстів, адресованих зовнішньому світу  25 
5 Переклад і аналіз художніх текстів 26 
 Разом  126 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачається програмою 
 

7. Методи контролю 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 

 
8. Схема нарахування балів 

  
 Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 

залікової роботи 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання Сума 

Розділ 1 Розділ 2 
Контрольна робота, 

передбачена навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 60  100 6 6 6 6 6 10 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

  
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  
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50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
9. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003. 

2. Каде О. Проблема перевода в свете теории коммуникации // Вопросы 
теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Междунар. отношения, 
1978. С.69-90. 

3. Найда Ю. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной 
лингвистике. М: Междунар. отношения, 1978. - С. 114- 136. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

5. Халидей М. Сопоставление языков // Вопросы теории перевода в 
зарубежной лингвистике. М: Междунар. отношения, 1978.С. 42-55. 

 
Допоміжна література 

 
V. Pellat and E.T. Liu. Thinking Chinese Translation: A course in translation method Chinese to 
English. London and New York. 2010. 
 

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