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1. Опис навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми філології та перекладознавства» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03Гуманітарні науки 

  

  

Нормативна 

  

 

Модулів – 2 

  Спеціальність 

035 Філологія  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  1  

  

                                           
Спеціалізація 

035043 «Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – німецька 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,1 

Освітній рівень: 

магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

58 год.  

  

Вид контролю: іспит 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу –  забезпечити основи лінгвістичної підготовки студентів до реалізації 

професійних функцій філолога,  ознайомити їх з новітніми здобутками сучасного дослідження 

мови зі структурної та прототипічної семантики, етнолінгвістики, дискурсології, 

лінгвопрагматики,   лінгвокраїнознавства,  із методами дослідження семантики мовних одниць 

та комунікативного змісту висловлювань тощо.  

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з: 

•  сучасним граматичним вченням про слово, з структурою його значення з точки зору 

антропоцентризму, із взаємозв’язком значення і смислу, 

• з проблемами лінгвістичної категоризації слів та їхньою семантичною та стилістичною 

дифузністю, 

• проблематикою та методами дискурсивного аналізу, 

• проблеми взаємозв’язку лексики і граматики, семантики і синтаксису, імпліцитних 

категорій в системі мови,  
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• складнощами перекладу художніх текстів, 

• основними принципами когнітивної лінгвістики, 

• поняттям реклами та її мовними особливостями, 

• сучасними тенденціями гендерної лінгвістики, 

• основними принципами та завданнями прихованої граматики. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

-  найновіші концепції когнітивно-дискурсивної парадигми сучасного мовознавства,  

- основні питання прихованої граматики, 

-  теорії виникнення германських рун, 

- поняття «літературознавчої інтермедіальності», 

- лінгво-стилістичні особливості рекламних текстів, 

- культурознавчий аспект сучасного літературознавства, 

- основні питання гендерної лінгвістики, 

- сучасні напрямки перекладознавства.  

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

-  використовувати набуті знання у здійсненні науково-дослідної діяльності у 

формуванні нових гіпотез та концепцій при дослідженні лінгвальних об’єктів, 

- застосовувати нові методи при категоризації і концептуалізації мовної картини світу, 

- ідентифікувати імпліцитні категорії в синтаксисі, морфології, семантиці, словотворі 

та імпліцитні парадигматичні і прагматичні смисли слів та висловлювань, 

- володіти основними поняттями сучасного мовознавства та літературознавства, 

пояснити природу та структуру мовного знака, 

- виділяти основні компоненти певного типу дискурсу, 

- характеризувати мовні особливості різних типів дискурсу, 

- обирати адекватні мовні засоби при перекладі сучасних творів. 

 
 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.  

  Актуальні проблеми сучасного перекладознавства, гендерної 

лінгвістики та історії мови 

Тема 1. Стратегія очуження та одомашнення в перекладі 

Тема 2. Проблема Іншого в перекладознавстві 

Тема 3. Реалізація дихотомії «свій/чужий» на прикладі повісті Марії Матіос «Солодка 

Даруся» 

Тема 4.  Виникнення германських рун. 

Тема 5. Дискусія еорій виникнення германських рун.  

  Тема 6. Аспектуальність в німецькій мов  

Тема 7. Акціональність в німецькій мові 

Тема 8. Гендерна лінгвістика 

Змістовний модуль 2 Питання теоретичної граматики, когнітивно-дискурсивної 

лінгвістики   
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Тема 9. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних деривацій в україно- та 

німецькомовних інтерв’ю 

Тема 10. Когнітивно-дискурсивна реконструкція комунікативних деривацій в україно- та 

німецькомовних інтерв’ю 

Тема 11. Проблеми прихованої граматики 

Тема 12. Проблеми прихованої граматики 

Змістовний модуль 3. Проблеми сучасного літературознавства та рекламного 

дискурсу 

Тема 13. Літературознавча інтермедіальність 

Тема 14. Культурознавчі аспекти літературознавства 

Тема 15. Рекламний дискурс. Рекламні тексти за гендерним та віковим принципами 

Тема 16. Жіночий та чоловічий рекламний дискурс. 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П лаб інд с.р. Л п Лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Актуальні проблеми сучасного перекладознавства, гендерної 

лінгвістики та історії мови 

 

Тема 1.   Стратегія 

очуження і 

одомашнення в 

перекладі 

5 2    3       

Тема 2.    

Проблема Іншого 

в 

перекладознавстві 
 

5 2    3       

Тема 3.  Реалізація 

дихотомії 

«свій/чужий» на 

прикладі повісті 

Марії Матіос 

«Солодка 

Даруся» 

 

5 2    3       

Тема 4 

Виникнення 

германських рун. 

Дискусія теорій 

 

5 2    3       

Тема 5.   

Виникнення 
5 2    3       
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германських рун. 

Дискусія теорій 

 

Тема 6.   

Аспектуальність 

та акціональність 

в німецькій мові. 

5 2    3       

Тема 7.  

Аспектуальність 

та акціональність 

в німецькій мові. 

5 2    3       

Тема 8. Гендерна 

лінгвістика 

 

15 2    13       

Змістовний модуль 2. Питання теоретичної граматики, когнітивно-дискурсивної 

лінгвістики 

Тема 9. Когнітивно-

дискурсивна 

реконструкція 

комунікативних 

деривацій в 

українсько- та 

німецькомовних 

інтерв’ю 

5 2    3       

Тема 10. 

Когнітивно-

дискурсивна 

реконструкція 

комунікативних 

деривацій в 

українсько- та 

німецькомовних 

інтерв’ю 

5 2    3       

Тема 11.  Проблеми 

прихованої 

граматики 

5 2    3       

Тема 12.  Проблеми 

прихованої 

граматики 

5 2    3       

Змістовний модуль 3. Проблеми сучасного літературознавстві та рекламний 

дискурс 
Тема 13.  

Літературознавча 

інтермедіальність 

5 2    3       

Тема 14. 

Культурознавчі 

аспекти 

літературознавства 

5 2    3       

Тема 15.  Рекламний 

дискурс. Рекламні 
5 2    3       
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тексти за гендерним 

та віковим 

принципами 

Тема 16. Жіночий та 

чоловічий 

рекламний дискурс 

5 2    3       

Усього годин 90 32    58       

 

 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.   Особливості перекладу слів-термінів 6 

2 Тема 2.   Історична, соціальна та культурологічна стратифікація 

лексем 

4 

3 Тема 3. Сучасні теорії виникнення германських рун  4 

4 Тема 4. Лінгво-когнітивна парадигма сучасної лінгвістики-історія 

виникнення та становлення 

4 

5 Тема 5. Літературна інтермедіальність-проблемні питання 12 

6  Тема 6. Культурологічні аспекти літературознавства  6 

7 Тема 7 Пошук та аналіз дієслівних конструкцій в  корпусі 

сучасної німецької мови 

8     

8 Тема 8.  Ономасіологічні і семасіологічні варіанти 

 

8 

9 Тема 9. Основні поняття сучасної теорії дискурсу. Проблема 

типології дискурсу, характеристика типів дискурсу 

6 

 Разом  58 

 

 

  

                                      7. Методи контролю 

 
Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної лінгвістичної 

підготовки майбутніх філологів   є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань 

навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  вирішення практичних 

завдань. 

Система контролю з «Актуальних проблем філології» для студентів освітнього рівня «магістр» 

охоплює поточний контроль  та підсумковий  контроль . 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до змістових модулів  навчальної 

дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: колоквіум, тестування, усне опитування,  модульні контрольні роботи 

2. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: , міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, тестування, усне 

опитування, письмовий контроль. 
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Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю – іспит є визначення рівня засвоєння    змістових 

модулів  програми навчальної дисципліни. 

Форми контролю:   тестове опитування (письмове) +іспит (усна форма) 

 

8.Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки студентів освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр»   є виявлення рівня засвоєння 

студентами теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті 

знання для  вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з « Актуальних проблем філології»  має форму 

заліку. 

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку враховує  результати 

аудиторної роботи, самостійної роботи та 2 модульних (контрольних)  робіт, які містять 

завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного опрацювання.  

 

 

Розподіл балів  

Аудиторна робота Самостійна робота модульні 

(контрольні) роботи 

іспит Сума балів 

20 10 20 50 100 

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховує успішність опрацювання 

теоретичних питань і  базової та допоміжної літератури до змістових модулів лекційного курсу, 

якість виконання  практичних завдань до змістових модулів навчальної дисципліни. 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни. 

 

Шкала оцінювання модульної роботи 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних відповідей 

(тестування) 

            20- 18 відмінна 100 - 90 

            17 -16 дуже добра   89 - 81 

            16 - 15 добра   80 - 71 

            14 - 13 задовільна   70 - 61 

            12 - 11 достатня   60 - 51 

            10  -0 незадовільна   50 і менше  
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4. Оцінювання письмових модульних робіт (0-20 балів) враховує рівень сформованості знань 

та вмінь на проміжних етапах вивчення навчальної дисципліни. 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Гольман И.А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы / Иосиф Абрамович Гольман, 

Наталья Семеновна Добробабенко. – Новосибирск: СП Интербук, 1991. – 142 с.  

2. Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних 

взаєминах : монографія. / М. Іваницька. – Чернівці : Книга ХХІ, 2015. – 254 с. 

3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Видав. центр 

“Академія”, 1999. – 288 с. 

4. Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке // 

Новое в зарубежной лингвистике. – 1989. – Вып. ХХIV. – C. 311–356.  

5. Маслова В. А. "Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений ". — М.: МГУ, 2001. -345с. 

6.  Новикова М. А. Эквивалентность и адекватность переводов: жанровый аспект / М. 

А. Новикова // Коммуникативная направленность текста и его перевод. – К. : Вища 

школа, 1988. 

7. Сюта Г.М. Інтермедіальність та інтертекстуальність: впросторі української мови, 

літератиру і культури.-К.: Інститут укр. мови, 2018.- 308 с. 

8. Admoni W. A. Der deutsche Sprachbau. – Ленинград: ЛГУ, 1972. - с. 62-82 

9. Engel U. Sprachsystem und Sprachgebrauch / U. Engel. – Düsseldorf : Pädagogischer 
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