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Лектор: Бораковський Л. А.   (ел. адреса: lyubomyr.borakovskyy@ukr.net), 
 
Результати навчання: 

 знати: історію формування перекладознавства як окремої наукової дисципліни, її 

головні об’єкти досліджень та теоретичні засади; знати домінуючі ідейно-філософські 

принципи перекладання залежно від історичної епохи;  головні наукові/теоретичні 

школи перекладознавства, їхніх видатних представників; історію українського 

перекладознавства у загальносвітовому контексті; сучасний стан перекладознавства 

як науки в Україні та закордоном, перспективи розвитку. 
 

 вміти: дати визначення перекладознавству як науці; орієнтуватися у історії розвитку 

перекладознавства, у т. ч. українського, назвати його головні теоретичні школи та їх 

представників в минулому та сучасному світі.  
 
Анотація навчальної дисципліни: 
Даний курс поглиблює знання студентів із історії перекладознавства, знайомить їх із 

головними напрямками його розвитку в історичному та сучасному контекстах, розглядає 

основні теоретичні школи і пропаговані ними методи та принципи перекладу, передовсім 

художніх текстів. Особливу увагу приділено розвиткові перекладознавства в окремих 

історичних епохах, від античного світу до сучасності, а також перспективі його подальшого 

розвитку не тільки як окремої дисципліни, але й в контексті міждисциплінарних досліджень 

в Україні та закордоном.   
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Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 
 
Форма звітності: залік 
 
Мова навчання: німецька 
 
Спеціальність 035 Філологія  
спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (німецько-український переклад) 
 
Розглянуто на засіданні кафедри «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
 

Завідувач кафедри _________________ Паславська А. Й. 
    (підпис)  

 
Затверджено на Вченій раді факультету «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
 
  Декан _____________________ Сулим В. Т. 
    (підпис) 
 

 


