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Мета дисципліни «Теоретико-методологічні засади викладання перекладу» формування 
системи знань та вмінь з проблем сучасної методології і методики викладання перекладу і 
концептуальних засад теорії та методики викладання перекладу у вищій школі, її місце в системі 
педагогічних наук, що вимагають вирішення в процесі професійної діяльності викладача 
перекладу,  

Програмні результати навчання: 
ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів 
і стилів державною та іноземними мовами. 
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 



 

 

ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних 
проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 
ПРН20. Мати навички роботи з використання програмного забезпечення, перекладацьких програм 
та електронних словників у професійній діяльності. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 

 концептуальні засади теорії та методики викладання перекладу у вищій школі, її місце в системі 
педагогічних наук;  
 науково-понятійний апарат теорії та методики викладання перекладу; рівні та ступені вищої 
освіти; зміст і напрями діяльності викладача вищого навчального закладу;  
 основні форми контролю, оцінки навчальної діяльності та її результатів; залежність ефективності 
процесу навчання від його змісту, принципів, засобів, методів, організаційних форм;  
 види занять з теорії і практики англійсько-українського перекладу; способи формулювання тем 
та висування цілей занять з теорії і практики англійсько - українського перекладу у вищих 
навчальних закладах; типи й види вправ для досягнення цілей занять різних типів; форми 
контролю для перевірки рівня досягнутих результатів навчання; способи оцінювання результатів 
навчання; види дидактичного матеріалу (для вдосконалення перекладацьких навичок і всіх видів 
мовленнєвої діяльності); зміст і структуру: календарних планів, планів – конспектів занять, планів 
проведення відкритих занять) 
 

Здобувач вищої освіти вміє: 
 

 планувати навчальну роботу з теорії і практики англійсько - українського перекладу;  
 відбирати, аналізувати й синтезувати навчальний програмовий матеріал, здійснювати 
дидактичну переробку складного матеріалу;  
 творчо й обґрунтовано будувати організаційно-педагогічну і логіко-педагогічну структуру 
заняття з теорії і практики англійсько - українського перекладу; 
  планувати систему перспективних ліній у розвитку окремої особистості та колективу;  
 здійснювати індивідуальну програму навчання та виховання студента на занятті з теорії і 
практики англійсько - українського перекладу;  
 виявляти й організовувати актив групи, керувати ним на заняттях з теорії і практики англійсько - 
українського перекладу; організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності 
студентів, розвивати їхню активність на заняттях; здійснювати контроль за навчально-виховною 
діяльністю вишу. 
  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п  Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції  практичні  лабораторні самостійні

1  2      5  6 

1 Тема 1. Система освіти в Україні та 
викладання перекладу як спеціальності.  

2 2  8 

2 Тема 2. Методика викладання перекладу 
як наука.  

2 2  8 

3 Тема 3. Теоретичні основи змісту 
навчального предмета  “Теоретико-

2 2  8 



 

 

методологічні засади викладання 
перекладу” 

4  Тема 4. Фахова компетентність 
перекладача, перекладацькі компетенції 
та зміст їхнього формування.

2 2  8 

5. Тема 5. Навчання усного перекладу.  2 2  8 

6. Тема 6. Навчання письмового перекладу 2 2  10 

7. Тема 7. Методика викладання науково-
технічного перекладу. 

2 4  10 

Всього 14 16  60 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Принципи підготовки перекладачів у світлі вимог державної національної програми 
“Освіта”. Державний стандарт спеціальності “Переклад” та сучасні критерії оцінки 
перекладача у світлі міжнародних вимог. 

2. Зміст поняття “Методика викладання перекладу” та її завдання.  
3. Система навчання перекладу як спеціальності.  
4. Методи дослідження у методиці викладання перекладу.  
5. Зв’язок методики викладання перекладу з іншими науками. 
6. Психологічні основи навчального предмета “Теоретико-методологічні засади викладання 

перекладу”.  
7. Психологічний зміст процесу перекладу. Механізми й процедури у засвоєнні мовленнєвої 

та перекладацької діяльності. 
8.  Навички та уміння перекладу. Проблеми формування навичок та умінь перекладу.  
9. Перекладознавчі основи змісту навчального предмета “Теоретико-методологічні засади 

викладання перекладу”.  
10. Психолінгвістичні основи начального предмета “Теоретико-методологічні засади 

викладання перекладу”.  
11. Етапи перекладу.  
12. Когнітивні стратегії перекладу.  
13. Джерела виникнення труднощів у процесі перекладу. Лінгвістичні основи змісту 

навчального предмета “Теоретико-методологічні засади викладання перекладу”.  
14. Розбіжності у категоризації. Контрастивний аналіз як передумова навчання термінологічної 

лексики.  



 

 

15. Фахова компетентність перекладача та її складові.  
16. Зміст формування теоретичного компонента перекладацької компетенції.  
17. Види перекладу які доцільно включати да змісту й мети навчання майбутніх перекладачів. 
18. Зміст процесу усного перекладу. Зміст перекладу з аркуша: вербальні та/або ментальні дії 

майбутніх перекладачів у процесі перекладу з аркуша.  
19. Етапи усного перекладу з аркуша та їх зміст. Навички та уміння усного перекладу з аркуша.  
20. Вправи для навчання  усного перекладу з аркуша. Вправи для формування навичок та вмінь 

спільних для усіх видів усного перекладу. 
21. Зміст повного письмового перекладу: вербальні та/або ментальні дії майбутніх 

перекладачів у процесі повного письмового перекладу.  
22. Етапи повного письмового перекладу та їх зміст. Методика навчання доперекладацького 

аналізу мовних особливостей тексту оригіналу.  
23. Навички та уміння повного письмового перекладу. Вправи для навчання  повного 

письмового перекладу. 
24. Навички та уміння науково-технічного  перекладу. Вправи для навчання науково-

технічного перекладу.  
25. Методика навчання перекладу термінів, стратегії та підходи до викладання наукового 

перекладу.  
26. Навички та уміння синхронного перекладу. Вправи для навчання  синхронного перекладу.  
27. Питома вага синхронного перекладу в курсі навчання усного перекладу та динаміка її змін 

протягом навчання.  
28. Оцінювання синхронного перекладу та динаміка його змін протягом навчання. 
29. Види інформаційних технологій у навчанні перекладу. Співвідношення інформаційних 

технологій у навчанні перекладу на різних етапах. 
30. Перелік навчальних матеріалів (підручники, посібники тощо), що використовуються для 

навчання перекладу в Україні. Оцінка прийнятності згаданих навчальних матеріалів для 
досягнення мети навчання. Визначення потреб у розробці нових навчальних матеріалів для 
забезпечення досягнення мети навчання. 
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