
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

014  Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта 

(Мова і література (французька)) 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 Теорія літератури та 

компаративістика 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства, 

історія зарубіжної літератури. Зміст дисципліни: Сутність науки про 

літературу. Специфіка художньої літератури. Поняття про художній твір. 

Автор – читач та їхня присутність у художньому творі. Основні поняття й 

вихідні теоретичні засади компаративістики. Основні принципи 

порівняльного вивчення літератур. Класифікація форм міжлітературного 

процесу. Викладачі: доц., д-р філол. наук Сабат Г. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  І – ІІ 1 – 2 Практичний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 14. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у першому семестрі – залік, у другому – екзамен. Основа для 

вивчення: вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

латинська мова. Зміст дисципліни: Взяття Бастилії, історичне значення цієї 

події. Кулінарні традиції Франції. Проблема емігрантів в Європі і Франції. 

Європейська система освіти. Школа у Франції. Європейський Союз. Історія 

його створення. Традиції і звичаї Франції. Проблема безробіття в Європі і 

Франції. Франція і її сільське господарство. Виноградарі і вино. Провінції 

Франції і їх особливості. Екологія у Франції і в Україні. Проблеми молоді. 

Сучасна сім'я і її проблеми. Мистецтво і культура. Релігійні і світські 

традиції. Плани на майбутнє. Викладач: доц., канд. філол. наук 

Лук’янченко М. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



2.  І – ІІ 1 – 2 Комунікативна 

граматика французької 

мови 

Кредити ЄКТС – 14. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у першому семестрі – залік, у другому – екзамен. Основа для 

вивчення: вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

практичний курс французької мови. Зміст дисципліни: Особливості 

вживання часів дійсного способу; умовний спосіб; різниця між вживанням 

Indicatif, Infinitif, Subjonctif; безособові вирази та форми заперечення; 

дієприкметникові та дієприслівникові конструкції; особливості вживання 

прийменників; способи вираження часу і стану; способи вираження мети, 

причини, дії; логічні конектори; форми прямої і непрямої мови. Викладач: 

доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

3.  І 2 Лінгводидактика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: школознавство, методика 

викладання іноземної мови та літератури у середній школі. Зміст 

дисципліни: Лінгводидактика як наука. Концептуальні засади навчальної 

дисципліни «Іноземна мова» у вищій школі. Принципи та засоби 

викладання іноземної мови у вищій школі. Організація навчальної  

діяльності з іноземної мови у вищій школі. Організація самостійної роботи 

студентів в системі навчання іноземної мови.  

Викладач: проф., д-р пед. наук Кемінь В. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

4.  І 2 Готська мова Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія готської мови. Зміст 

дисципліни: індоєвропейська мовна спільність. Індоєвропейська мова-

основа. Давньогерманські племена і народності. Фонетична система 

готської мови. Морфологічна система готської мови. Основні типи та 

способи словотворення готської мови. Писемні пам’ятки готської мови. 

Викладач: проф., д.ф.н. Зимомря М.І. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

5.  І 

 

1-2 Практичний курс другої 

ІМ(німецької ) 

Кредити ЄКТС – 11. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2- семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення:лексика та граматика німецької мови. Зміст дисципліни: 

Людина в мережі. Генна інженерія: за і проти. Міграція. Засоби масової 

інформації. Викладач: доц., к.ф.н. Лопушанський Я.М. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

6.  І 

 

1-2 Практичний курс другої 

ІМ( англійська) 

Кредити ЄКТС – 11. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2 семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення: лексика та граматика англійської мови. Зміст дисципліни: 

Система освіти. Наука і техніка. Держава та її громадяни. Викладач: доц., 

к.ф.н. Летнянчин П.П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

 



035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  І  2 Техніка усного 

перекладу 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практика перекладу. Синхронний 

переклад. Зміст дисципліни:  Оволодіння перекладацькими стратегіями; 

розвиток пам’яті на основі опрацювання текстів політичних статей; 

переклад текстів економічного характеру; практикування перекладу 

власних назв. Викладач: доц., к.ф.н. П.П. Летнянчин. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

2.  І  2 Галузевий переклад Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до перекладознавства, 

теорія перекладу, практика перекладу з основної іноземної мови, основи 

військового перекладу, переклад науково-технічної літератури, переклад 

ділового мовлення. Зміст дисципліни: Принципи типології перекладу. 

Види усного перекладу. Письмовий переклад. Види науково-технічного 

перекладу, граматичні та лексичні труднощі перекладу науково-технічних 

текстів. Економічний та юридичний види перекладу. Переклад медичної 

літератури. Переклад військової та громадсько-політичної літератури. 

Переклад текстів газетного та науково-популярного стилів. Науковий 

переклад у різних галузях знань. Викладач: доц., канд. філол. наук 

Лук'янченко М. П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

3.  І  2 Основи художнього 

перекладу 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до перекладознавства, 

теорія перекладу, практика перекладу з основної іноземної мови, основи 

редагування перекладу. Зміст дисципліни: Перекладність твору літератури 

як основна проблема художнього перекладу. Актуальні проблеми 

художнього перекладу. Порівняльний аналіз перекладу художнього тексту 

та його першотвору. Переклад прозового твору і сучасна літературна мова. 

Проблеми поетичного перекладу. Особливості перекладу драматичних 

творів. Проблема співвідношення індивідуальності автора та особистості 

перекладача у художньому творі. Викладач: доц., канд. філол. наук 

Лук'янченко М. П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



4.  І  2 Семантико-стилістичні 

проблеми перекладу 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Порівняльна стилістика. 

Порівняльна лексикологія. Контрастивна граматика. Зміст дисципліни:  

Основи стилістичної семантики. Функціональні стилі і жанри мови та 

мовлення в українській та англійській мовах. Графічні та фоносемантичні 

засоби виразності тексту в англійській та українській мовах. 

Морфологічний експресивний ресурс англійської  

та української мов. Фігури субституції та засоби відтворення при перекладі  

з англійської на українську чи навпаки. Фігури комбінування та засоби 

відтворення при перекладі з англійської на українську чи навпаки. 

Семантико-синтаксичні стилістичні прийоми та засоби образності тексту. 

Синтаксичні стилістичні засоби, що стосуються структури  

речення в англійській та українській мовах. Синтаксичні стилістичні засоби, 

що стосуються повноти речення в англійській та українській мовах. Типи 

синтаксичного зв’язку та стилістична пунктуація в англійській та країнській 

мовах  Викладач: доц., к.ф.н. Коляса О.В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

5.  І 1 – 2 Техніка перекладу 

другої іноземної 

(німецької) 

Кредити ЄКТС – 10. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2- семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення:письмовий двосторонній переклад. Зміст дисципліни: Курс 

"Техніка перекладу" у системі перекладознавчих дисциплін; проблема 

еквівалентності перекладу; техніка мікроперекладу: лексичні, морфологічні, 

граматичні труднощі перекладу; техніка макроперекладу: функціонально-

стильові аспекти перекладу; переклад текстів художнього, публіцистичного, 

науково-технічного, офіційно-ділового стилів; особливості техніки усного 

перекладу. техніка перекладу відеоматеріалів. Викладач: доц., к.ф.н. 

Радченко О.А. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

6.  І 

 

1 – 2 Комп’ютерна обробка 

тексту 

Кредити ЄКТС – 10. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у першому семестрі – залік, у другому – екзамен. Зміст 

дисципліни: Поняття апаратного забезпечення: комп'ютер та периферійне 

обладнання. Поняття про програмне забезпечення, види програм. 

Операційна система і робота з нею. Допоміжні програми – утиліти. 

Прикладні програми, необхідні перекладачеві. Пакет офісних програм. 

Введення і редагування інформації. Форматування тексту. Створення 

списків і таблиць. Табличний редактор. Бази даних. Програми створення 

презентацій. Програми читання тексту. Імпорт інформації з різних програм. 

Програми розпізнавання тексту. Інтернет-браузери. Електронні словники. 

Стаціонарні та онлайн перекладачі, їх недоліки та сфера вживання. 

Програми допомоги при перекладі.  Викладач: доц., к.ф.н. Коляса О.В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



7.  І 

 

1-2 Техніка перекладу другої 

іноземної (німецької) ) 

Кредити ЄКТС – 10. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2- семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення:письмовий двосторонній переклад. Зміст дисципліни: Курс 

"Техніка перекладу" у системі перекладознавчих дисциплін; проблема 

еквівалентності перекладу; техніка мікроперекладу: лексичні, морфологічні, 

граматичні труднощі перекладу; техніка макроперекладу: функціонально-

стильові аспекти перекладу; переклад текстів художнього, публіцистичного, 

науково-технічного, офіційно-ділового стилів; особливості техніки усного 

перекладу. техніка перекладу відеоматеріалів. Викладач: доц., к.ф.н. 

Радченко О.А. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

 

 

Директор навчально-наукового інституту       _______________   __В.П.Кемінь__ 

"____"_______________ 20__ р.                      підпис       (прізвище та ініціали) 

 
 

 

 

 


