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Опис дисципліни

В межах курсу розглядаються основні проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу та пропонується інструментарій для вирішення цих проблем.

Години
(лек.
/сем.)
Тема

Результати навчання

Завдання 
2 
лекц.
Тема 1. Соціолінгвістика та переклад. Основні поняття та проблематика.

Обізнаність в поняттях та термінології соціолінгвістики, встановлення зв’язку соціолінгвістики та перекладу.
Питання
2
лекц..
Тема 2. Проблема передачі діалектів при перекладі. 
  
Систематизація знань про способи передачі діалектів у мові перекладу.
Вправи 
Кейси
2
практ
Тема 3. Стилі мови в аспекті перекладу. 
 
Аналіз тексту на предмет стилю або стилів мови, що використовуються та систематизація засобів створення відповідного стилю в мові перекладу.
Вправи
Кейси  
2 
лекц.
Тема 4. Колективні відхилення від літературної норми.

Аналіз тексту на предмет виявлення колективних відхилень від літературної норми та оволодіння інструментами передачі таких відхилень при перекладі.
Вправи
Кейси  
2 
лекц.
Тема 5. Індивідуальні відхилення від літературної норми.


Аналіз тексту на предмет виявлення індивідуальних відхилень від літературної норми та оволодіння інструментами передачі таких відхилень при перекладі.
Вправи
Кейси  
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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 повинні виконуватися самостійно. Списування під час контрольних, тестових робіт та протягом заліку 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


