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Методичні рекомендації  

для самостійної роботи студентів 

за навчальною дисципліною  

«Сучасні філологічні концепції» 

 

рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

спеціальність 035 Філологія 

освітня програма           Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова, 

Німецька мова та література і переклад та англійська мова, 

Французька мова та література і переклад та англійська мова, 

Переклад (іспанська та англійська мови), Переклад (китайська та 

англійська мови) 

 

 спеціалізація    Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська, 035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша-німецька, 035.055 

Романські мови та літератури (переклад включно), перша-

французька, 035.051 Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша-іспанська, 035.065 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша-китайська 

 

          

Методичні рекомендації схвалено  

на засіданні кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша. 
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Завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 

    Олександр РЕБРІЙ  

 

Методичні рекомендації погоджено науково-методичною  

комісією факультету іноземних мов 
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Голова науково-методичної комісії  

факультету іноземних мов      Анна КОТОВА 

 

Харків – 2022 

  



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 

«Сучасні філологічні концепції». Обсяг самостійної роботи за Темою 1 («Сучасні 

перекладознавчі теорії») для денної форми навчання складає 30 годин, для заочної 

форми навчання – 36 годин. 

 

Розподіл годин для самостійної роботи по темах 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна заочна 

1 Функціонально-комунікативні та нормативні теорії перекладу 7 9 

2 Культурологічні теорії перекладу 8 9 

3 Когнітивні та психолінгвістичні теорії перекладу 8 9 

4 Переклад як творчість 7 9 

 Разом  30 36 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та 

рекомендованою літературою 

15 18 

2 Поглиблене ознайомлення з теоретичними та 

методологічними засадами навчальної дисципліни 

15 18 

 Разом  30 36 

 

Вимоги до студентів: 



1) Підготовка до лекцій, робота з конспектом та рекомендованою літературою 

здійснюються на постійній основі із залученням конспекту лекцій та джерел основної 

рекомендованої літератури. 

2) Ознайомлення з теоретичними та методологічними засадами навчальної дисципліни 

здійснюється на постійній основі із джерел додаткової рекомендованої літератури та 

літератури за власним вибором здобувача. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання. Завдання, винесені на самостійну роботу 

студентів, внесені до критеріїв та шкали оцінювання роботи студентів на підсумковому 

контролі та протягом семестру. 
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