Галузевий переклад

Ступінь вищої освіти – магістр
Освітньо-професійна програма: 035.041.01 Переклад з англійської мови та другої іноземної українською
Рік навчання: ІІ	Семестр: ІІІ
Дні занять: згідно розкладу, ауд. 172 (“Центр перекладу конференцій”)
Консультації: вівторок 14.10-15.10 ауд. 166
Кількість кредитів: 2 кредити	
Мова викладання: англійська, українська
Керівник курсу: к.філол.н., Гринько О.С.
Контактна інформація: 
e-mail: olga.grynko.1@gmail.com  тел.: +380677612038 (також доступний в месенджерах Viber, Whatsapp, Telegram). Skype: OlgaGrynko

Опис дисципліни
Даний курс присвячений особливостям галузевого перекладу в мовній парі “англійська-українська”. В межах курсу висвітлюються основні проблеми перекладацької діяльності в галузях права та міжнародного туризму, пропонуються інструменти та техніки для вирішення таких проблем.

Години
(лек.
/сем.)
Тема
Результати навчання
Завдання
2 
лекц.
Тема 1: Відповідальність перекладача при роботі з юридичними документами: професійно-етичні аспекти та вимоги до засвідчення перекладу.
Обізнаність у питаннях, що розглядаються
Лекція
2
Тема 2: Письмовий переклад у галузі права: основні проблеми та інструменти для їхнього вирішення.
Виявлення характерних проблем у текстах відповідної галузі та володіння техніками, що дозволяють вирішити такі проблеми.
Вправи
Кейси
2
Тема 3:Усний переклад у галузі права: затребувані види перекладу та необхідний перекладацький інструментарій.

Застосування технік усного перекладу з урахуванням жанрових особливостей, комунікативної ситуації, а також правових аспектів перекладу.
Вправи
Кейси
2 
лекц.
Тема 4: Основи професійної діяльності гіда-перекладача. 
Обізнаність у питаннях, що розглядаються.
Лекція
2
Тема 5: Особливості складання та перекладу екскурсій різних типів: основні структурні компоненти та вимоги до перекладача. 
Складання та переклад текстів екскурсій з урахуванням цільової аудиторії та її фонових знань
Дискусії, кейси
4
Тема 6: Послідовний переклад екскурсії “Пам’ятки архітектури”
Застосування технік усного перекладу з урахуванням особливостей тексту екскурсії
Вправи
4
Тема 7: Послідовний переклад екскурсії “Історія міста”
Застосування технік усного перекладу з урахуванням особливостей тексту екскурсії
Вправи
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Політика оцінювання
Політика щодо кінцевих строків (дедлайнів) та перескладання: Роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання можливе одне. 
Політика щодо академічної доброчесності: Усі роботи (переклади та проекти екскурсій) повинні виконуватися самостійно. Списування під час контрольних, тестових робіт та протягом іспиту заборонені.  
Політика щодо відвідування:відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання - при максимальному балі за практичне заняття 100, 50 з них нараховується за відвідування. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватися в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс є середнім арифметичним таких складових: середній бал за змістовий модуль І, змістовий модуль ІІ, середній бал за підсумковий контроль. 

Шкала оцінювання студентів: 
ECTS
Бали
Зміст
A
90-100
Відмінно
B
85-89
Добре
C
75-84
Добре
D
70-74
Задовільно
E 
60-70
Задовільно
FX
35-59
Незадовільно з можливістю повторного складання
F
1-34
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом


