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Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

перекладознавства» для бакалаврі освітньо-професійної програми «Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська» спеціальності 035 Філологія / 

Нац. тех. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. перекладу. Дніпро, 2021. 16 с.  

 

Розробник: 

- Висоцька Т.М. – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання 

(шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 
планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до 
контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та 
зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 
програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 035 Філологія 

(протокол № 1 від 31.08.2021) 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» спеціальності 035 Філологія здійснено розподіл 

програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. 

Зокрема, до дисципліни Ф17 «Актуальні проблеми перекладознавства» віднесені такі 

результати навчання: 

 
ПРН2  ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати 

її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

ПРН7 розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів; 

ПРН16 знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 

уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 

ПРН19 мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. 

 

Мета дисципліни «Актуальні проблеми перекладознавства» – надати студентам 

відомості і знання про сучасні ідеї та концепції перекладознавства, розвиток умінь 

використовувати ці відомості та знання у перекладацькій діяльності. 

 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ПРН 
Шифр ДРН зміст 

ПРН2  ПРН2 – Ф17 ефективно працювати з сучасною перекладознавчою інформацією з 

вітчизняних та закордонних джерел; критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати 

для застосування у дослідницькій та практичній діяльності; 

ПРН7 ПРН7 – Ф17 розуміти основні проблеми сучасного перекладознавства та підходи до 

їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів; 

ПРН16 ПРН16 – 

Ф17 

знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції перекладознавчої 

науки на сучасному етапі розвитку, уміти застосовувати їх у 

професійній діяльності; 

ПРН19 ПРН19 – 

Ф17 

проводити наукові та/або прикладні дослідження з перекладознавства. 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф3 Вступ до 

перекладознавства 

 

• розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; 

• знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мов і літератури, що вивчаються, і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

• володіти основами лінгвістичного та перекладацького аналізу 

тексту і основними прийомами перекладу текстів з української мови на 

англійську та навпаки. 
 

Ф10 Основи науково-

технічного перекладу 
• використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;  

• знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції в сфері 

науково-технічного перекладу, уміти застосовувати їх у професійній 

діяльності; 

• збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й 

мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид 

навчальних 

занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна  заочна 

Обсяг аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

Обсяг аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 48 24 24 48 4 44 

практичні 42 12 30 42 2 40 

РАЗОМ 90 36 54 90 6 84 
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 48 

ПРН7 – 

Ф17 

ПРН16 – 

Ф17 

1. Переклад: проблема дефініції та типологія. 4 

Об’єкт, предмет і завдання курсу «Актуальні проблеми 

перекладознавства».  

Текст як посередник процесу перекладу.  

Розділи перекладознавства. 

Проблема дефініції перекладу.  

Типологія перекладів.  

2. Проблема еквівалентності у перекладознавстві.  4 

Дефініція еквівалентності в перекладознавстві.  

Типологія еквівалентності в перекладознавстві.  

Залежність еквівалентності від типу перекладного 

тексту.  

Трансформації як спосіб досягнення еквівалентності. 

3. Інформація як основа перекладу. 

 

4 

Дефініції інформації.  

Типологія інформації в перекладознавстві: денотативна 

інформація; конотативна інформація; прагматична 

інформація.  

4. Моделі перекладу. 6 

Денотативна (ситуативна) модель перекладу.  

Семантична модель перекладу.  

Інформативна модель перекладу.  

Трансформаційна модель перекладу.  

Модель перекладу із мовою-посередником.  

Психолінгвістична модель перекладу.  

Комунікативні моделі перекладу.  

Дискурсивна модель перекладу. 

5. Фонетичний аспект перекладу 6 

Транслітерація як прийом відтворення графічної форми 

іншомовного слова.  

Транскрипція як прийом відтворення звукової форми 

іншомовного слова.  

Комбінація транскрипції та транслітерації.  

Фонографічна заміна за традицією.  

Зміна ритміко-мелодійного малюнка віршів.  

6. Граматичний аспект перекладу 

6 Трансформації на словотвірному рівні 

Трансформації на морфологічному рівні 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Трансформації на синтаксичному рівні  

7. Лексичний аспект перекладу 

6 

Міжмовні лексичні відповідники.  

Денотативний аспект лексичних трансформацій.  

Конотативний аспект лексичних трансформацій.  

Номінативний аспект лексичних трансформацій.  

8. Прагматичний аспект перекладу 

4 

Переклад фразеологічних одиниць.  

Фігуративні прагматичні трансформації.  

Прагматичні концептуальні перетворення в перекладах.  

Аксіологічні прагматичні трансформації.  

Мегатекстові трансформації в перекладах. 

9. Проблема лакун і реалій у перекладознавстві 

4 
Лакуни. Типологія лакун.  

Реалії. Класифікація реалій в перекладознавстві.  

Прийоми перекладу реалій. 

10. Сучасний ринок перекладацьких рослуг. 4 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 42 
ПРН2 – 

Ф17 

 

ПРН19 – 

Ф17 

1.The institutionalization of the discipline. 4 

2.The translation process as object of research. 6 

3. Taking up the challenge of a non-prescriptive approach to 

translation: Gideon Toury and descriptive translation 

studies. 

4 

4. Gender and translation. 4 

5. Sociology and translation studies. 4 

6. Functionalism in translation studies. 4 

7. Linguistic approaches in translation studies. 4 

8. Corpus linguistics in translation studies. 4 

9. Cognitive and psycholinguistic approaches. 4 

10. Multimodality and translation. 4 

РАЗОМ 90 

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 
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під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за 

дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів, здобувачів вищої освіти різних закладів. 

 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-

го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою 

результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді 

завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації 

вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне заняття 
засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекційні 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдань під 

час лекційних 

занять 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 
практичні 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдань під 

час 

практичних 

занять 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного за кожною темою. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять 

не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом 

визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії 

студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 

еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно 

за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 

для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

.концептуальних знань; 

.високого ступеню володіння станом питання; 

.критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 
80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  
74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 
65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих задач 

і практичних проблем 

у сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

.виявляти проблеми; 

.формулювати гіпотези; 

.розв'язувати проблеми; 

.обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

.збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

.використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 
90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 
Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 
 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 
 спілкування з 

професійних питань, у 

тому числі іноземною 

мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 
Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

.правильна; 

.чиста; 

.ясна; 

.точна; 

.логічна; 

.виразна; 

.лаконічна. 
Комунікаційна стратегія: 

.послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

.наявність логічних власних суджень; 

.доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

.правильна структура відповіді (доповіді); 

.правильність відповідей на запитання; 

.доречна техніка відповідей на запитання; 

.здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 
Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 
Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 
 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 
 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти; 
 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 
 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 
1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

.дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

.здатність до роботи в команді; 

.контроль власних дій; 
2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

.обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

.самостійність під час виконання поставлених завдань; 

.ініціативу в обговоренні проблем; 

.відповідальність за взаємовідносини; 
3) відповідальність за професійний розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб, що передбачає: 

.використання професійно-орієнтовних навичок;  

.використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

.володіння всіма видами навчальної діяльності; 
4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

.ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

.самостійність оцінних суджень; 

.високий рівень сформованості загальнонавчальних умінь 

і навичок; 

.самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 
90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 
85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 
80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 
74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 
Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Технічні засоби навчання. 

2. Дистанційна платформа MOODLЕ. 

3. Друкований та роздатковий матеріал.  

 

 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 

1. Ахмедова Е.Д. Стратегії і методи англо-українського перекладу засобів 

мовного втілення еталонів художніх порівнянь, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, №91, 2020, 

електронний ресурс - 

https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/15859/14671 

2. Винник О. Ю. Дискурс, функціональний стиль, жанр, текст: 

співвідношення понять, Філологічні студії, Луцьк, 2004, № 2. С. 55–62. 

3. Висоцька Т.М. Конспект лекцій з курсу «Актуальні проблеми 

перекладознавства», Дніпро, 2020. 69с. 

4. Висоцька Т.М. Методичні матеріали для практичних занять з курсу 

«Актуальні проблеми перекладознавства», Дніпро, 2020. 15с. 

5. Висоцька Т.М. Методичні матеріали для проведення комплексної 

контрольної роботи з курсу «Актуальні проблеми перекладознавства», Дніпро, 2020. 

14с. 

6. Дзера О. В. Перекладацькі жанри: проблема класифікації, Провідні 

лінгвістичні концепції кінця ХХ ст. : тези Всеукр. наук. конф., Львів : Вид-во Львів. 

держ. ун-ту, 1996. С. 83. 

https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index
https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index
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7. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування : посібник, Київ, 

2004. 120с. 

8. Зорівчак Р. П. Український художній переклад у націотворчих вимірах, 

Збірник «Р. М. Рільке і Україна» : наукові студії та переклад з Р. М. Рільке. Івано-

Франківськ. : КОЛО, 2004, Вип. 2. С. 132–160. 

9. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу, Київ, 1982. 165с. 

10. Литвин І. М. Перекладознавство, Черкаси ,2014. 240с. 

11. Шпак В.К. Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти: 

Навчальний посібник, Київ, 2005. 310с. 

12. Tashchenko G. V., Kabiri M. H. Gender stereotypes in translation: stylistic 

perspective, Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика 

викладання іноземних мов, №91, 2020, електронний ресурс - 

https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/15867/14684 

13. The Routledge Handbook of Translation Studies, Edited by Carmen Millán and 

Francesca Bartrina, New York, 2013. 594р. 

 

Допоміжні  

1. Steiner G. After Babel: Aspects of Language and Translation, Newburyport, 

2013. 520р. 

2. Sergio Bolaños Cuéllar Equivalence Revisited: A Key Concept in Modern 

Translation Theory 

https://www.researchgate.net/publication/237029925_Equivalence_Revisited_A_Key_Co

ncept_in_Modern_Translation_Theory 

3. Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, 

Ed. J. Biguenet, R. Schulte, Chicago, 2012. 250р. 

4. Алексеева И. С. Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. 

филол. и лингв. фак. высш. учеб. , Москва : Академия, 2004. 352 с. 

5. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации, Москва, 2004. 544с. 

6. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования, 

Москва, 2007. 144с. 

7. Гарбовский Н. К. Теория перевода, Москва, 2004. 544с. 

 
Інформаційні ресурси 

• ресурси Інтернет: 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2006.001 

https://azurit.kiev.ua/uk/2017/06/30/lingvistichna-teoriya-perekladu/ 

http://www.ejournals.eu/pliki/art/4560/ 

http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Teorii_I_Praktiki_Perevoda/

Metod_obesp/2017-2018/Teoriya%20perekladu.PDF 

http://www. essayedge.com/promo/samplework.shtml  

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.html  

          http://www.gsas.harvard.edu/academic/fellowships/essays.html  

          http://www.staffs.ac.uk/services/library_and_info/reference.html  

https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index
https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index
https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/15867/14684
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/article/view/RP.2006.001
https://azurit.kiev.ua/uk/2017/06/30/lingvistichna-teoriya-perekladu/
http://www.ejournals.eu/pliki/art/4560/
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Teorii_I_Praktiki_Perevoda/Metod_obesp/2017-2018/Teoriya%20perekladu.PDF
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Teorii_I_Praktiki_Perevoda/Metod_obesp/2017-2018/Teoriya%20perekladu.PDF
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• навчальні посібники, довідники, методичні вказівки з дисципліни «Актуальні 

проблеми перекладознавства»  
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Актуальні проблеми перекладознавства»  

для бакалаврів освітньо-професійної програми  

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» 

 зі спеціальності 035 Філологія 

 

 

 

 

Розробник:  

Висоцька Тетяна Миколаївна 

 

 

 

 

В редакції автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 


