
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 

ПЕРЕКЛАДУ 

Мета курсу - є формування професійної комунікативної, міжкультурної 

компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, специфічна для визначеного 

мовного середовища. Мовна поведінка вимагає розвиток лінгвістичної, 

соціолінгвістичної та прагматичної компетенції як складових комунікативної 

компетенції тих, хто навчається. Вагомим фактором у досягненні успішної 

міжнародної взаємодії є переклад, адже він постає в ролі своєрідного провідника 

між мовними кодами різних етносів, що допомагає переносити реалії вихідного 

тексту за допомогою лексичного складу мови перекладу з одного мовленнєвого 

та культурного середовища до іншого. Одним із найбільш актуальних питань 

сьогодення є дослідження та пошуки шляхів досягнення успішної взаємодії між 

представниками різних лінгвокультурних середовищ 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Лінгвокультурні та соціокультурні 

аспкти перекладу» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 

наступних дисциплін: «Послідовний та письмовий переклад іноземної мови», 

«Усний переклад», «Жанрові теорії перекладу», «Теорія та практика перекладу». 

Вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Переклад і редагування науково-

технічних текстів/Термінологічні проблеми при перекладі економічних і 

медичних текстів», «Особливості перекладу юридичних документів/Переклад 

міжнародного правового дискурсу».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність до 

здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин українською та англійською мовами; 

здатність до розуміння понятійно-категорійного апарату дисципліни, розуміння 

стратегій та алгоритмів перекладу інструментів національного та міжнародного 

права у форматі дискурсу міжнародних відносин; здатність застосовувати знання 

з перекладознавства у контексті міжнародних економічних відносин, 

враховуючи особливості міжнародних та національних стандартів перекладу.  

Програмні результати навчання:  

знати: прийняті в іншомовній культурі норми комунікативної поведінки  

специфіку встановлення і підтримки зорово-голосового контакту, міміка, 

жестикуляція, голосові модуляції і т.п.; тактику ведення діалогу – допустимість 

реплік і заперечень під час розмови комунікантів, а також способи немовного 

вираження уваги, злагоди, сумніву і багато іншого;  мовні стереотипи 

загальнокомунікативного призначення – привітання, звертання, питально-

відповідні моделі, стандартизовані способи вираження «умовних» емоцій (напр., 

задоволення, радість, жаль, розчарування, здивування), а також засоби 

оформлення прохання, підпорядкування, відмови та інших; специфічні 

предмети, явища і процеси, характерні для способу життя та інтелектуального 

арсеналу носіїв мови, що вивчається, причому ці знання припускають не лише 

засвоєння семантики відповідних одиниць, а й супутніх їм конотацій, їх 

«концептуального ядра»; лінгвокраїнознавчі реалії у широкому значенні цього 

слова – побутові, історичні, фольклорно-літературні, суспільно-політичні, 

релігійно-етичні і природно-географічні; мовні норми при перекладі та 



редагуванні різножанрових текстів з рідної мови німецькою та з англійської мови 

рідною;  

уміти: перекладати слова-реалії відповідно до теми тексту перекладу; 

оперувати комплексом знань про специфіку культури країни, мова якої 

вивчається; застосовувати правила перекладу різних видів текстів, забезпечуючи 

породження цілісного тексту з використанням різних засобів смислового та 

формального зв’язків; застосовувати метакогнітивні стратегії як реалізації 

когнітивних принципів планування (конструювання – вибір, створення схеми, 

реалізація очікувань), виконання (ідентифікація сигналів та висновки з них); 

оцінювання (перевірка гіпотез); корекція (повторний перегляд гіпотез); соціо-

афективних, з метою контролю афективного аспекту стильової поведінки у 

процесі професійної діяльності та оптимізації міжособистісного професійного 

спілкування та подолання соціокультурних труднощів іншомовної комунікації;  

визначати сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою 

та суспільним розвитком народу, функціональні властивості мови та її 

лінгвокраїнознавчі особливості; - визначати й використовувати різні стратегії 

для міжкультурного контакту з представниками інших культур, грамотно та 

обґрунтовано приймати рішення, безпосередньо пов’язані з функцією 

посередника в міжкультурному спілкуванні.  

володіти: інструментарієм усного послідовного і письмового перекладу, 

що забезпечує адекватне відтворення сутнісних та прагматичних характеристик 

текстів; навичками адекватного усного перекладу з англійської мови та навпаки; 

лексичними одиницями в актах комунікації у потрібному темпі і в різноманітних 

значеннях, уживання образних висловів, фразеологічніх зворотів тощо для 

досягнення відповідної комунікативно-прагматичної мети висловлювання; 

знаннями про культурні, індивідуальні і рольові відмінності в процесі 

академічної та професійної діяльності з метою уникнення дискримінації; 

комплексом культурно-країнознавчих знань, навичок і умінь, що забезпечують 

здатність і готовність особистості до іншомовного міжкультурного спілкування 

та проведення науково-дослідницької діяльності; навичками планування та 

організації пошуку інформації в джерелах різних видів. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу.  Аналіз тексту 

як знаку певної культури, який знаходиться в складних відносинах з культурним 

контекстом минулого, теперішнього і майбутнього. Під час вивчення взаємодії 

різних текстів вивчаються інтер- та інтракультурні діалоги, особливості їх 

побудови. Багаторівнева ментальна освіта втілює в собі когнітивні, емоційні, 

соціальні образи представників певної лінгвокультурної спільності. Оскільки 

текстовий вплив досягає максимального ефекту за наявності у співбесідників 

спільного соціального досвіду і професійних знань, то як важливий аспект 

навчання перекладу виступає формування когнітивної бази у сприймачів нової 

культури.  

Невербальне вираження національних особливостей. Нетекстові 

комунікативні фактори. Позавербальна інформація тексту, яка може призвести 

до міжкультурних непорозумінь, серед яких перекладачеві доводиться мати 

справу з тематичними, мотиваційними, ситуативними, естетичними чинниками. 

Знання правил пристойної поведінки, загальноприйнятих жестів, які входять до 



соціокультурної компетенції. Правила поведінки та хорошого тону, пов’язані з 

бесідою, одягом, пунктуальністю під час візитів, подарунками, напоями та їжею 

і т. ін.; поведінка, пов’язана з релігійною практикою і ритуалами; поведінка 

аудиторії та глядача на концерті, виставі, виставці, у музеї, на зборах, 

конференціях, презентаціях, на балах, вечірках, дискотеках, у кафе та ресторані 

й т. д.  

Лінгвокультурні реалії та особливості їх перекладу. Назви об'єктів і 

процесів, що є характерними для життєдіяльності певної лінгвокультурної 

спільноти та особливості їх перекладу. Національно-варіантні особливості у 

номінації різних об'єктів.  

Прислів’я та приказки як відображення національно-самобутнього 

характеру. Знання виразів народної мудрості, сталих виразів та відомих всім 

носіям даної культури афоризмів. Тема 5. Етнічні стереотипи в міжкультурних 

комунікаціях. Вивчення етнічних стереотипів в німецькій та українській мовах. 

Національний характер,національний менталітет і архетип культури. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 

90 годин, зокрема 16 годин – лекційних, 20 годин – аудиторних практичних 

занять і 32 годин самостійної та 12 годин індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік 

 


