
ПРЕЗЕНТУВАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РІВНІ

Козачук Андрій Михайлович, старший викладач кафедри англійської філології 
та перекладу.

1. Науково-практична галузь: лінгвістика.
2. Напрям: перекладознавство.
3. Терміни виконання: 2009 – дотепер.
4. Досліджено: особливості роботи гіда-перекладача; поняття ідіостилю автора

оригінального  тексту  та  перекладача;  мовостиль  прозових  творів
Б. Грінченка,  Г. Хоткевича,  М. Коцюбинського,  І. Франка,  Л. Мартовича,
О. Кобилянської  та  О. Пчілки;  загальний  перекладацький  доробок  Роми
Франко;  особливості  перекладацького  ідіостилю  Роми  Франко;  поняття
інтерглосальності та інтерглосеми у перекладознавстві.

5. Дослідження  апробовані:  виступи  на  понад  20  міжнародних,  у  т.ч.
закордонних,  всеукраїнських  конференціях;  написання  та  друк  20
друкованих праць.

6. Практичні результати:
навчальний  посібник  для  середніх  загальноосвітніх  навчальних  закладів:
«Kyiv  Guide’s  Guide»  (для  класів  філологічного  профілю);  навчальні
посібники для вищих навчальних закладів: «Основи прикладної лінгвістики»
(одноосібно),  «Практика  усного  та  писемного  мовлення:  навч.-метод.
посіб.  для  аудитор.  та  самост.  роб.  студ.  IV  к.»  (у  співавторстві),
«Практика  усного  та  писемного  мовлення:  посіб.  для  викладачів»  (у
співавторстві);  розробка  курсів  «Основи  прикладної  лінгвістики»
(одноосібно),  «Університетські  студії:  вступ  до  спеціальності»  (на  основі
авторського курсу «Вступ до спеціальності  “Переклад”» проф. М. Стріхи),
«Прикладні  аспекти  перекладу»  (одноосібно),  «Теорія  та  практика
перекладу» (одноосібно), «Сучасні ІКТ в іноземних мовах» (у співавторстві)
для  студентів  спеціальності  «Філологія.  Переклад»,  «Теорія  та  практика
перекладу»  (одноосібно),  «Інформаційні  технології  у  перекладі»  (у
співавторстві)  для  студентів  спеціальності  «Філологія.  Мова  і  література
(англійська)»; керівництво науковою роботою учнів старших класів Гімназії
№153  імені  О.С. Пушкіна  (м. Київ)  у  рамках  діяльності  Київської  малої
академії наук учнівської молоді (довідка №91 від 30 жовтня 2012 р.) у секції
теорії  та  практики  перекладу  базової  дисципліни  "Англійська  мова  та
література"; керівництво конкурсною науковою роботою студентки IV курсу
Київського університету імені Бориса Грінченка у галузі "Переклад" на тему
«Англомовний  переклад  інформаційних  повідомлень  у  київському
громадському  транспорті»  (протокол  №2  від  27  грудня  2014  р.



Університетської  відбіркової  комісії  Всеукраїнського  конкурсу
студентських  наукових  робіт  з  природничих,  технічних  та  гуманітарних
наук у 2013-14 н.р.).

7. Теоретичні результати:
з’ясовано,  що  вимірювання  ступеню  різних  лексико-семантичних
трансформацій  при  перекладі  дає  можливість  визначити  особливості
рецепції тексту перекладу.

8. Перспективи дослідження: дослідження стилістичних трансформацій при
перекладі інших прозових текстів; а також перекладацького доробку Роми
Франко в різних аспектах та у комплексі.


