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І. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 (денна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  
03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика. 

Переклад та 

комп’ютерна 

лінгвістика.  

Англійська мова та 

література. Переклад. 

Німецька мова та 

література. Переклад. 

Французька мова та 

література. Переклад.  

Бакалавр 

 

Вибіркова 

Рік навчання 2 

Кількість годин/ 

кредитів 150 год. / 5 

кредитів 

Семестр 3 

Лекції  30 год.  

Практичні  24 год. 

ІНДЗ – не передбачено 

Самостійна робота  86 год.  

Консультації  10 год.  

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

 

Таблиця 1a (заочна форма) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання  
03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика. 

Переклад та 

комп’ютерна 

лінгвістика.  

Англійська мова та 

література. Переклад. 

Німецька мова та 

література. Переклад. 

Французька мова та 

література. Переклад.  

Бакалавр 

 

Вибіркова 

Рік навчання 2 

Кількість годин/ 

кредитів 150 год. / 5 

кредитів 

Семестр 3 

Лекції  6 год.  

Практичні  8 год. 

ІНДЗ – не передбачено 

Самостійна робота  118 год.  

Консультації  18 год.  

Форма контролю: залік 

Мова навчання англійська 

 



ІІ. Інформація про викладачів 
Таблиця 2 

 
Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Засєкін Сергій Васильович 

Науковий ступінь доктор філологічних наук 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри прикладної лінгвістики 

Контактна інформація 
тел.: 050 876 02 65 

email: sergiozasyekin@vnu.edu.ua  

Дні занять  

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

Очні консультації: в день проведення лекцій / семінарських 

занять (за попередньою домовленістю). Усі запитання можна 

надсилати на електронну скриньку, зазначену в силабусі.  

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Етика перекладу» є однією із 

складових частин вибіркового блоку дисциплін освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра за освітньо-професійними програмами «Прикладна 

лінгвістика. Переклад та комп’ютерна лінгвістика», «Англійська мова та 

література. Переклад», «Німецька мова та література. Переклад», «Французька 

мова та література. Переклад». Переклад – один із найважливіших шляхів 

взаємодії національних культур, дієвий спосіб міжкультурної комунікації на 

основі літературної спадщини. Навчальна дисципліна дає можливість 

здобувачам ознайомитися з провідними підходами до усного та письмового 

перекладу, етичних кодексів перекладачів, машинного та автоматизованого 

перекладу текстів різних функціональних стилів, уключаючи художній, 

отримати теоретичні та практичні знання щодо етичних орієнтирів у поведінці 

перекладача. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є етичні принципи 

діяльності усних та письмових перекладачів.  

2. Пререквізити. Вивчення дисципліни «Етика перекладу» ґрунтується 

на знаннях англійської мови (граматики, лексики), теорії та практики 

перекладу, набутих студентами протягом попереднього року навчання. До 

постреквізитів належать дисципліни навчального плану, спрямовані на 

підготовку фахівця з перекладу, а саме: машинний переклад, теоретичний курс 

англійської мови, послідовний і синхронний переклад тощо. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою викладання 

навчальної дисципліни «Етика перекладу» є ознайомити здобувачів з 

основними принципами етичної поведінки усного й письмового перекладача. 

Основними завданнями дисципліни є: 

- усвідомити провідні етичні принципи діяльності перекладача та 

доброчесності професії перекладача; 

- визначати способи виявлення недоброчесного перекладу; плагіаризму під 

mailto:sergiozasyekin@vnu.edu.ua
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


час відтворення джерельного тексту в перекладі; 

- визначати оптимальний спосіб перекладу зі збереженням точності на рівні 

значення (змісту), форми, термінологічної узгодженості; об’єктивності та 

конфіденційності;   

- розуміти контексти застосування в цільовому тексті одомашнення 

(domesticating) чи очуження (foreignizing) - на основі функціонального 

стилю й домінантної інформації джерельного тексту; 

- закласти початкові вміння аналізу усного та письмового перекладу. 

4. Результати навчання (компетентності). Опанувавши курс «Етика 

перекладу», студенти володітимуть такими компетентностями: 

1. Інтегральною компетентністю (здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики та перекладу) у процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

філологічної науки, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов) 

(ІК). 

2. Загальними компетентностями:  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК 

3); 

- здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 4);  

- здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями 

(ЗК 5);  

- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 6); 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 7); 

- здатність працювати в команді та автономно (ЗК 8); 

- здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 9); 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК10); 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 11); 

3. Фаховими компетентностями: 

-усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ 

(ФК 1); 

-здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні (ФК 2); 

-здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та 

історії мов (ФК 3); 

- здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову 

в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному. нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя (ФК 6); 

- здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (ФК 7); 



- здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань (ФК 8); 

- усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і 

стилів державною та англійською мовами (ФК 9); 

- здатність здійснювати лінгвістичний і спеціальний філологічний аналіз 

текстів різних стилів та жанрів (ФК 10); 

- здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної 

мови та культури мовлення (ФК 11); 

- здатність застосовувати лексико-семантичні, граматичні й стилістичні 

трансформації під час письмового та усного перекладу текстів різних жанрів і 

функціональних стилів для забезпечення синтаксичної, семантичної та 

прагматичної еквівалентності вихідного та цільового текстів (ФК 13); 

- здатність здійснювати доперекладацький аналіз тексту, застосовувати 

автоматизовані інструменти перекладу, укладати тематичні глосарії та володіти 

навичками постредагування (ФК 14). 

Прогнозовані результати навчання: 

- вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації (ПРН 1);  

- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати (ПРН 2);  

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти (ПРН 3); 

- співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо (ПРН 5);  

- використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності (ПРН 6);  

- розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів (ПРН 7);  

- знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти 

застосовувати ці знання в професійній діяльності (ПРН 8); 

- знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності (ПРН 10);  

- знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами (ПРН 11);  

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища і процеси, що їх зумовлюють (ПРН 12);  

- аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої 

літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в 

літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації) (ПРН 13);  

- використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формах, у 

різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 



побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя (ПРН 

14);  

- здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів (ПРН 15);  

- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й 

мовлення та використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання (ПРН 17); 

- вміти правильно обирати перекладацьку стратегію та забезпечувати її 

реалізацію через застосування відповідних перекладацьких трансформацій 

(ПРН 20).  

 

IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 3.1 (ІІІ семестр, денна форма) 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. Практ. Сам. роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контро-

лю/ 

Бали 

Змістовий модуль 1. Ethics in Translation 

 

 

Тема 1. General Issues of 

Translation Ethics.  

12 2 1 8 1 ДС+ДБ 

(4 бали) 

Тема 2. Translation Ethics 

Criteria: Accuracy, Impartiality, 

Confidentiality. 

14 2 2 10  ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 3. Accuracy: Meaning, 

Style, Terminological 

Consistency. 

15 4 2 8 1 ДС+ДБ+

РМГ 

(4 балів) 

Тема 4. Tradition of Sameness 

and Difference. 

13 2 2 8 1 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 5. Translation Ethics and 

Ideology. 

12 2 1 8 1 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 6. Ethics of Retranslation. 

Translation from Third 

Languages. 

14 4 2 8  ДС+ДБ 

(4 балів) 

Разом за модулем 1 80 16 10 50 4 24 балів 

Змістовий модуль 2. 

Translator and Interpreter’s Ethics 

 

Тема 7. Ethics of AI, Neural 

Machine Translation (NMT) 

and Computer-Aided 

Translation (CAT). 

15 4 4 6 1 ДС+T+ 

ДБ+ 

РМГ 

(3 балів) 

Тема 8. Ethics of Conference 

Interpreting 

11 2 2 6 1 ДС+ДБ+ 

3 балів 

Тема 9. Codes of Ethics for 

Interpreters and Translators  

13 4 2 6 1 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 



Тема 10. Ethics of Translating 

Sacred Texts.  

11 2 2 6 1 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 

Тема 11. Ethics in Child 

Language Translation. 

10 1 2 6 1 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 

Тема 12. Literary Translation 

Ethics. 

10 1 2 6 1 ДС+ДБ+ 

3 балів 

Разом за модулем 2 70 14 14 36 6 18 

Види підсумкових робіт  Бал 

Модульна контрольна робота 1 20 

Модульна контрольна робота 2 40 

Всього годин / Балів 150 30 24 86 10 100 

балів 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РМГ – робота в 

малих групах, МКР/КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота. 

 

Таблиця 3.2 (ІІІ семестр, заочна форма) 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. Практ. Сам. роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контро-

лю/ 

Бали 

Змістовий модуль 1. Ethics in Translation 

 

 

Тема 1. General Issues of 

Translation Ethics.  

10,5 0,5 1 8 1 ДС+ДБ 

(4 бали) 

Тема 2. Translation Ethics 

Criteria: Accuracy, Impartiality, 

Confidentiality. 

14,5 0,5 2 10 2 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 3. Accuracy: Meaning, 

Style, Terminological 

Consistency. 

12  2 8 2 ДС+ДБ+

РМГ 

(4 балів) 

Тема 4. Tradition of Sameness 

and Difference. 

12  2 8 2 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 5. Translation Ethics and 

Ideology. 

10,5 0,5 1 8 1 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Тема 6. Ethics of Retranslation. 

Translation from Third 

Languages. 

12,5 0,5 2 8 2 ДС+ДБ 

(4 балів) 

Разом за модулем 1 80 2 4 50 10 24 балів 

Змістовий модуль 2. 

Translator and Interpreter’s Ethics 

 

Тема 7. Ethics of AI, Neural 

Machine Translation (NMT) 

and Computer-Aided 

Translation (CAT). 

16,5 1,5 4 10 1 ДС+T+ 

ДБ+ 

РМГ 

(3 балів) 



Тема 8. Ethics of Conference 

Interpreting 

13,5 0,5 2 10 1 ДС+ДБ+ 

3 балів 

Тема 9. Codes of Ethics for 

Interpreters and Translators  

14,5 0,5 2 10 2 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 

Тема 10. Ethics of Translating 

Sacred Texts.  

13,5 0,5 2 10 1 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 

Тема 11. Ethics in Child 

Language Translation. 

18,5 0,5 2 14 2 ДС+ДБ+

РМГ 

3 балів 

Тема 12. Literary Translation 

Ethics. 

17,5 0,5 2 14 1 ДС+ДБ+ 

3 балів 

Разом за модулем 2 70 4 4 68 8 18 

Види підсумкових робіт  Бал 

Модульна контрольна робота 1 20 

Модульна контрольна робота 2 40 

Всього годин / Балів 150 6 8 118 18 100 

балів 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РМГ – робота в 

малих групах, МКР/КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота. 

 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

● Machine translation agency and ethics of using neural and AI-based MT. 

● Feminist translation ethics. 

● Ethics of activist translation & interpreting. 

● Artificial Intelligence and Cyber-ethics.   

● Research ethics in translation. 

● Ethics of volunteering in translation & interpreting. 

● Ethics and Racism.  

 

VІ. Політика оцінювання 

Розподіл балів та критерії оцінювання 

Під час вивчення курсу «Етика перекладу» студент виконує такі види 

робіт: вивчення теоретичного й практичного матеріалу (на практичних заняттях 

та самостійно), написання тестів, оцінка відповідей на етичні питання під час 

аналізу перекладацьких подій та ситуацій. Повноцінне засвоєння курсу 

передбачає відвідування лекцій, індивідуальне опрацювання літературних 

джерел відповідно до тематики практичних занять; підготовку презентацій, 

оцінка перекладних версій на основі дотримання принципів етики. За умови 



участі студентів у навчанні з елементами дуальної освіти передбачено 

можливість самостійного опрацювання студентами матеріалів навчальних 

занять протягом одного дня на тиждень та зарахування їхніх результатів до 

загальної кількості балів поточного контролю. 

Несвоєчасне виконання завдання. 

Студент, що з певних причин не відвідує лекції, зобов’язаний 

аргументувати свою відсутність і представити конспект пропущеного заняття. 

Якщо студент відсутній на практичному занятті, то, залежно від виду 

діяльності, передбаченого навчальною програмою, студент проходить усне 

опитування на пропущену тематику або демонструє навички роботи, що їх 

передбачено відповідним видом діяльності, Відсутність студента на тестових 

видах роботи оцінюється в «0» балів. Повторне написання тестів можливе лише 

за наявності офіційного документу, який підтверджує вагому причину 

відсутності студента.  

Студентам можуть бути зараховані результати навчання, отримані у 

формальній, неформальній та/або інформальній освіті (професійні 

курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн-освіта, стажування). Процес 

зарахування врегульований Положенням про визнання результатів навчання, 

отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті ВНУ імені 

Лесі Українки. 

За умови участі студентів у навчанні з елементами дуальної освіти 

передбачено можливість самостійного опрацювання студентами матеріалів 

навчальних занять протягом одного дня на тиждень та зарахування їхніх 

результатів до загальної кількості балів поточного контролю. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість порушити будь-яке питання, яке стосується 

процедури проведення чи оцінювання контрольних заходів та очікувати, що 

воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами у ЗВО (див. 

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ 

імені Лесі Українки,, пункт 5 «ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»). 

Дотримання правил навчальної етики та академічної доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності, згідно Кодексу академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf


- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні види відповідальності здобувачів освіти за порушення академічної 

доброчесності (ч. 6 статті 42 Закону України «Про освіту») : 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми; 

- відрахування з університету (крім осіб, які здобувають загальну 

середню освіту); 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання. 

Із загальними засадами, цінностями, принципами та правилами етичної 

поведінки учасників освітнього процесу, якими вони повинні керуватися у 

своїй діяльності, можна ознайомитися у Кодексі академічної доброчесності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки.  

  

VII. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Усі види навчальної діяльності студента оцінюються певною кількістю 

балів. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

Сумарна кількість балів, що її студент отримує під час засвоєння курсу, 

визначає його підсумкову оцінку, яка відповідає: зараховано / не зараховано (з 

можливістю повторного складання). Дисципліна складається з двох змістових 

модулів. Підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою утворює сумарна кількість 

балів за: 

1. поточне оцінювання змістового модуля (максимум 40 балів); 

2. модульна контрольна робота 1 (максимум 20 балів); 

3. модульна контрольна робота 2  (максимум 40 балів). 

Викладач залишає за собою право заохотити студентів додатковими 

балами (до 5 балів) за участь у різних видах наукової та навчальної діяльності, 

що передбачає використання професійних навичок, дотичних до курсу (участь 

у діяльності проблемної групи з перекладу, публікація статей і тез доповідей, 

виступи на конференціях тощо). 

Підсумкову семестрову оцінку буде виставлено за результатами 

поточного і модульного контролю, якщо студент успішно виконав усі завдання, 

що їх передбачено силабусом і набрав не менше, ніж 60 балів.  

Докладніше про поточне та підсумкове оцінювання - за покликанням. 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_potochne_pidsumkove_otsiniuvannia_znan.pdf  

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_potochne_pidsumkove_otsiniuvannia_znan.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_potochne_pidsumkove_otsiniuvannia_znan.pdf


 

 

Шкала оцінювання 

Таблиця 4 

Оцінка в балах за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Задовільно 

Достатньо 

 

 

Зараховано 
82 – 89 

75 – 81 

67 –74 

60 – 66 

1 – 59 Незадовільно Не зараховано 
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