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ВСТУП 

 

     Ці методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова редактора і видавця» призначені для студентів ІІ та ІІІ курсу 

денної форми навчання зі спеціальності 061 – «Журналістика». 

     Мета вказівок – сформувати необхідну комунікативну спроможність 

студентів у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах, розвивати й удосконалювати навички практичного 

володіння іноземною мовою у різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що зумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела. 

     Вправи та завдання висвітлюють різні аспекти іноземної мови, вони 

спрямовані на активізацію лексичного та граматичного матеріалу, розширення 

словникового запасу студентів.  

     Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати:  

     –лексичний мінімум щодо тем, передбачених програмою; 

     –граматичний мінімум, передбачений програмою; 

     –основні правила та вимоги щодо  усного й письмового спілкування. 

 уміти: 

     –вести бесіду на теми, передбачені програмою; 

     –вільно користуватися професійною лексикою; 

     –спілкуватись у професійних і ситуативних сферах  в усній і письмовій 

формах. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Практичні заняття № 1–5 

     Тема Професійно-орієнтовані іншомовні джерела 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Джерела інформації – це встановлені законом бази та банки даних із 

широким типом представництва, які використовуються у дипломатичній 

практиці, діяльності міжнародних організацій, у регулюванні міжнародних 

конфліктів, у передачі особистої інформації. Усі джерела інформації поділяють 

на відкриті та закриті. 

     До відкритих джерел інформації належать: міжособистісні джерела та 

опосередковані джерела. 

     Міжособистісні джерела – це джерела інформації, до яких належать 

міжособистісні контакти на різних рівнях представництва, тобто міжособисті 

контакти представників зовнішньої політики, відомств, керівництв відповідних 

відомств за усіма напрямами співробітництва, а також дипломатичні контакти і 

контакти, представлені в державі в рамках міжнародних форумів (організацій). 

Спеціальні структури використовують для одержання конфіденційної 

інформації. 

     Опосередковані джерела – це джерела інформації, які є посередником між 

конкретним джерелом інформації та суб'єктами міжнародних відносин. До них 

належать: засоби масової комунікації, електронні засоби комунікації, 

інформаційні центри, архіви, бібліотеки й інші джерела збереження інформації.  

Завдання до теми 

1. Read and translate the text in the written form 

     Healthcare at Home, the private contractor tasked with delivering the drugs, given 

three months to sort out its problems by the General Pharmaceutical Council. 
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     Thousands of NHS patients, including the seriously ill, have been denied vital 

drugs because of failures by the company contracted to deliver the medicines to 

patients’ homes, an investigation has disclosed.  

     Healthcare at Home, the private contractor tasked with delivering the drugs, has 

been given three months to sort out its problems by the General Pharmaceutical 

Council after numerous complaints, the Bureau of Investigative Journalism reported.  

 The private contractor dispenses and delivers more than one million prescriptions 

annually to over 150,000 patients including organ transplant patients and those being 

treated for cancer, haemophilia, HIV and multiple sclerosis.  

     The company admits that over seven per cent of its patients have been left waiting 

for drugs that failed to arrive at the scheduled time. Some have not received their 

medication in time.  

     Patients have also complained about unacceptable delays on the company’s phone 

lines as they try and rearrange deliveries.  

     A joint inspection by the GPC and the Care Quality Commission in April found 

that a "proportion of patients did not receive their medicines at the scheduled time.  

 “While a number of measures had been taken by the time of the inspection... 

Healthcare at Home needed to do more to remedy the situation,” the Council 

concluded. The watchdog ordered the company to fix the problems within three 

months.  

     The company said it was working hard to address the issues and had increased its 

customer service staff by more than 60%.  

     Liz Carroll, chief executive of the Haemophilia Society, which represents patients 

with the blood-clotting disorder, described the failures as “unacceptable and unsafe.”  

     “We have met with Healthcare at Home and it's clear they are trying to tackle the 

problems, but they seem to be overwhelmed.  

     “It is very frightening for patients when their drugs don't arrive because failure to 

take their treatment could be life threatening. Then there are practical issues, like 

deliveries taking place at 2am, or treatment being sent to the wrong address, or cotton 

wool being provided instead of needles,” Ms Carroll said.  
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     Nick Rijke, Director of Policy and Research at the Multiple Sclerosis Society 

Society, said: “It is a disgrace that essential medicines have not been reaching people 

who need them, and that this problem has been allowed to go on for so long.'  

      The Royal Devon & Exeter Hospital currently has 129 multiple sclerosis patients 

who receive drugs from Healthcare at Home. Since March 5, over a fifth of these 

patients have contacted an in-house pharmacy team because they have had problems 

with their deliveries.  

      University College Hospital in London, which currently has 1500 patients who 

receive drugs from Healthcare at Home, says it has stopped giving the company new 

referrals. And nearby Guy's and St Thomas's NHS Foundation said Healthcare at 

Home has been subject to fines over the last few months due to failed deliveries.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що таке джерело інформації? 

2. Які види джерел інформації існують? 

3. Які джерела інформації належать до відкритих? 

4. Чим різняться міжособистісні й опосередковані джерела інформації? 

     Література: [1, с. 24; 2, с. 77; 3, с.70; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 6–10 

     Тема Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів з зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел, що може 

розкрити за обсягом велику та цікаву інформацію із галузі знань і власного 

досвіду використання цих знань на практиці. Під предметно-речовим 

середовищем розуміють оточення, що поруч нас з вами.  Предмети та речі 
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інколи можуть розповісти не менше ніж людина. Під час роботи важливо знати, 

де шукати потрібну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі най 

поширеніші способи пошуку інформації:  

–вивчення бібліотечного каталогу;  

–за допомогою пошукових систем в Інтернеті;  

      –у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій ( у них після статті на 

визначені теми дається список літератури); 

      –комунікативний – можливість отримати необхідну консультацію фахівця 

тієї галузі, яка є близькою до теми.  

     Сьогодні в нашій країні система науково-технічної інформації включає в 

себе бібліотеки, Український інститут науково-технічної та економічної 

інформації, Книжкову палату України, Інститут реєстрації інформації НАН 

України, служби науково-технічної інформації міністерств і відомств, а також 

деяких наукових установ. Систематичний каталог як інформаційно-пошукова 

система дає можливість швидко зорієнтуватися, чи є в бібліотеці книги з тієї 

галузі науки, яка цікавить дослідника. Пошук потрібних джерел інформації 

може здійснюватися за допомогою звичайних бібліотечних карток, що є у 

відповідному каталозі бібліотеки, або за допомогою комп'ютера.  

     Якщо стаття має суто науковий характер, і в ній розглядаються питання 

результатів проведеного експерименту чи загальні висновки з проведених 

досліджень, то в ній, зазвичай, є посилання на інші літературні джерела, списки 

яких наводяться наприкінці певної публікації. На такі списки посилань 

необхідно звертати особливу увагу, оскільки вони відібрані та згруповані саме 

навколо тієї теми чи проблеми, яка розглядається в публікації.  

Завдання до теми 

      1. Read and translate the text in the written form. 

     Garbiñe Muguruza, the last unseeded player remaining in the women’s singles 

draw at the French Open, upset Serena Williams in the second round and was to get a 

crack at Maria Sharapova in the quarterfinals Tuesday. 
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     For now, the 20-year-old Muguruza represents Spain, which is where she has long 

been based and is the country of her father, but she may well decide before the end of 

the year to represent Venezuela, which is where she was born and is the country of 

her mother. 

     Her decision, which she expects to make in October or November, will come at a 

pivotal time for Spain, the tennis superpower that is showing clear signs of 

resurgence in the women’s game and still has Rafael Nadal at No. 1 in the men’s 

game along with 13 other Spanish men in the top 100. 

     But Muguruza is the only rising Spanish (or Venezuelan) woman with clear top-10 

potential, and nearly all of Spain’s top-100 men’s players are well-established 

veterans. Several are older than 30, and only one is under 26: the 68th-ranked Pablo 

Carreno Busta, who is 22. And though there have been some promising junior results 

of late, there is also only one Spanish man under age 27 ranked between 100 and 200. 

The top-seeded Rafael Nadal advanced to the quarterfinals Monday with a 

convincing victory over Dusan Lajovic, 6-1, 6-2, 6-1. 

     “Pablo has a good level of tennis and is very good person,” Nadal said in a recent 

interview with the Spanish website Tennistopic. “I get along with him very well and 

wish the best for him, but how old is he? Twenty-two? It’s not like he’s 18. He’s got 

plenty of road ahead of him, but he’s 22 already. And the next ones coming after that, 

we still don’t see them.” 

     Spain’s recent economic struggles perhaps have played a role. For Nadal, part of 

the explanation is that players are maturing later in general (no teenager is in the top 

100 from any nation) and that young Spaniards are focusing more on the International 

Tennis Federation junior circuit instead of forging their games against their elders in 

professional satellite events, as Nadal did. 

     “Playing against older people forces you to find solutions,” he said. “You have to 

adapt to the speed earlier, and that matures you.” 

     That said, you cannot plan for a champion like Nadal. He just happens. But you 

can understand Nadal’s concern about the next wave, considering that he won his 

first French Open at age 19 and was No. 1 in the world by age 22. You can also 
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understand Nadal’s concern, considering he turns 28 on Tuesday and that the second-

best Spanish player of his era, David Ferrer, turned 32 in April. 

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Які існують методи пошуку інформації ? 

2. Які джерела інформації є найдоступнішими? 

3. На що потрібно звертати увагу під час  пошуку інформації наукового 

характеру? 

     Література: [1, с. 67; 2, с. 39; 3, с.50; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 11–15 

     Тема Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних 

джерел 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Методологія та організація аналітичного опрацювання містить відбір джерел 

з теми дослідження, їх аналіз, вибір методів, збирання даних, їх обробку й 

аналіз для отримання інформації (первинної та вторинної) для розв’язання 

конкретної проблеми. На цьому етапі відбувається визначення проблеми – 

формування об’єкта (предмета) дослідження. Слід провести попередню 

розробку, тобто чітко визначити тему, використовуючи неформальний аналіз, 

потім – підсумкове дослідження, тобто структуроване збирання даних та аналіз 

для розв’язання конкретного завдання. 

     Важливим є пошук вторинної документальної інформації з теми. Знання 

опублікованих (вторинних) джерел інформації – неодмінна умова забезпечення 

якості аналізу. Воно дає змогу глибше осмислити науковий матеріал, що 
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міститься в опублікованих працях інших учених, оскільки основні питання 

проблеми, зазвичай, викладено в більш ранніх дослідженнях.  

     Пошук, обробка й аналіз опублікованих джерел дає змогу виявити рівень 

вивченості конкретної теми, зробити огляд літератури з теми, створити список 

використаних джерел (приблизно 200–250 назв). Для складання списку джерел 

з вибраної теми доцільно використовувати наявні в бібліотеках систематичні 

каталоги, в яких назви творів розташовано за галузями знань; абеткові та 

предметні каталоги; різноманітні бібліографічні та довідкові видання 

(посібники та покажчики з окремих тем і розділів), списки літератури, виноски 

та посилання в монографіях, підручниках, енциклопедіях, енциклопедичних 

словниках тощо. Слід знайти основні періодичні видання з вибраної 

проблематики. Окрім того, інформацію щодо статей, опублікованих протягом 

календарного року, можна знайти в останньому за рік номері періодичного 

видання. Далі слід створити картотеку (або список) літературних джерел з теми. 

Добре складена картотека (список) навіть за побіжного перегляду назв джерел 

допомагає охопити тему загалом. На її підставі можливо вже на самому початку 

дослідження уточнити структуру дослідження. Перегляду мають підлягати всі 

види джерел, зміст яких пов’язаний з темою аналітичного дослідження. До них 

належать матеріали, опубліковані в різноманітних вітчизняних і зарубіжних 

виданнях; неопубліковані документи (звіти про науково-дослідні та 

конструкторські розробки). 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     Wherever we look nowadays we are surrounded by images. They are a constant 

feature of today’s world. We see them on TV, at the cinema, in magazines. However, 

not all of them have been created by human beings. Nature itself has created some of 

the most beautiful images, and the variety of images in nature is enormous. Over 

millions of years, each species has developed its own «look». There are three main 

reasons for this diversity of natural images. 
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     Let’s begin by looking at two very different species – the stick insect and the tiger. 

Stick insects have evolved to look exactly like the branches and leaves they live 

amongst. For them, the ability to hide from their enemies is essential because they are 

small and camouflage offers them the only way to protect themselves. Large 

mammals do too, only in a totally different way. Tigers, for example, have stripes to 

hide themselves in the long grass where they can launch their attacks on the prey. 

Camouflage made it possible for tigers to become successful hunters. 

     But hiding from their predators isn’t the only way animals can ensure their 

survival. The armadillo from Central and South America, for example, is protected by 

thick pieces of hard bone which form a shell around its body. The armadillo looks 

more like an armoured machine from a science fiction film than like an animal. Or 

let’s take a more common example. The hedgehog is a much smaller animal, but 

nature has provided it with a coat of long, sharp spines to protect itself from its 

enemies. 

     There is yet another reason for nature’s variety of images. For the species to 

survive  its not enough to escape from predators. Sometimes it’s important to stand 

out in the crowd. Male peacocks, for instance, developed their extraordinary blue and 

green tail to attract peahens (female peacocks) during mating season. Many other 

animals use their image to appeal to potential mates and to get ahead of their rivals. 

     An animal’s appearance sends out a very important message. Their image helps 

them to hide, to defend themselves or to find partners. We humans have stolen many 

of our own images from wildlife over the centuries. Just think of military armour, for 

example, or the feathers in expensive hats, leopard skin fabrics, punk hairstyles, 

camouflage trousers, fake fur… the list is endless. In fact, when it comes to fashion, it 

seems as if the human race has learned everything it knows from just one source.   

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. У чому полягає важливість аналітичного опрацювання іншомовних джерел? 
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2. Що включає в себе методологія аналітичного опрацювання? 

3. Чому пошук вторинної інформації єважливим? 

     Література: [1, с. 77; 2, с. 88; 3, с.121; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 16–20 

     Тема Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та 

розширення лексико-граматичних навичок 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Відомо, що зміст текстів визначає відношення до читання, а структурно-

смислові та мовні особливості текстів визначають характер самого процесу 

читання. Тому під час визначення мовної доступності тексту звертають увагу 

на його лексичні та граматичні характеристики.  

     Очевидно, що під час читання значення відповідного слова співвідноситься з 

іншими словами, встановлюються його зв’язки з ними та контекстуальне 

значення, має місце семантизація слів, слова поєднуються в синтагми тощо. 

При цьому структурні ознаки, що сприймаються читачем, підводять його до 

розуміння синтаксичної структури речення, сигналізують про значення 

граматичних форм. Читач упізнає граматичні явища та структури. Як 

зазначають психологи, одна частина лексико-граматичних елементів 

сприймається та розуміється безпосередньо в процесі читання, інша – після їх 

перекладу. Знання певних граматичних положень у лексичних одиниць значно 

полегшує розуміння тексту та збільшує надійність самоконтролю; впізнавши їх 

у тексті та запам’ятавши, ми можемо вільно використовувати ці лексичні 

одиниці та граматичні структури в процесі викладення своєї думки в усній або 

письмовій формі. Ось чому розвиток лексико-граматичних навичок читання 

вважається однією з найважливіших функцій іншомовного тексту. 

     Під граматичною навичкою читання ми розуміємо рецептивну навичку 

розпізнавання граматичних і прогнозування синтаксичних структур писемного 
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мовлення; лексичні – це навички інтуїтивно-правильного утворення, вживання 

та розуміння іншомовної лексики на підставіі мовленнєвих лексичних зв’язків 

між слухо-мовленнєвомоторною і графічною формами слова та його значенням, 

а також зв’язків між словами іноземної мови. 

     Відомо, що навички формуються поетапно. На першому, орієнтовно-

підготовчому етапі, відбувається ознайомлення з новим мовним матеріалом –

граматичним і лексичним, що наявний у контексті, і виконують окремі 

мовленнєві або мовні дії на підставі прочитаного тексту. На другому, 

стандартизованому етапі, має місце автоматизація дій з новим мовним 

матеріалом, яка продовжується і на варіативно-ситуативному етапі, у цей час 

формується стійкість навички. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     LOS ALAMITOS, Calif. – Art Sherman is not a complicated man. He is 77 and 

proud of a life that is longer on memories than it is on bankroll. Sixty years ago, he 

was a kid from Brooklyn learning about horses from a crew of cowboys. 

     He survived them and became a jockey, mostly for broke horsemen on both 

coasts, before finding his true gift on backwater shed rows like this one, where he 

works amid the sounds of rakes scraping gravel and noses thumping against feed 

tubs. He has known plenty of characters, but not many like the ones he is surrounded 

by now. 

     There are Perry Martin and Steve Coburn, the breeders and owners of their famous 

colt. They both wear bushy mustaches and have found solace in horses, but they have 

little else in common. 

     There is Victor Espinoza, the jock who rides him. Espinoza overcame a crippling 

fear of horses to become one of the best jockeys in the nation, until he got a little too 

comfortable there and found himself back among the ordinary rank of riders. He met 

a woman and then the right horse. 

     Then there are the Delgado brothers, Willie and Alberto. Sherman changed both 

riders’ lives, but now one of them is heartbroken about it. 
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     Few of these characters know one another all that well. In some cases, they remain 

strangers. What they share, however, is a horse named California Chrome, and they 

all fell hard for him in their own way. The colt comes from common stock and grew 

up on the wrong side of the tracks in thoroughbred racing, but he is pinup pretty with 

a lustrous chestnut coat pulled taut over a body that looks wrought by the hands of a 

sculptor. 

     His name was pulled out of a cowboy hat – for real – and combines his birthplace 

with the term used by horse people for the flashes of white on a horse. California 

Chrome sports bobby socks on all four feet, and his face is creased by a white racing 

stripe. 

     He is carrying the hopes of a battered sport on his back along with the curiosity of 

those who do not really care about horse racing but prefer their narratives dented and 

dusty and with a whiff of tall tale. 

     California Chrome won the Kentucky Derby and the Preakness Stakes, and on the 

first Saturday in June, he will try to become the 12th horse to sweep the Triple Crown 

and the first since Affirmed in 1978. Sherman knows that is a long time for the sport 

to wait for a savior. 

     “My horse is an extra special horse,” he said, matter-of-factly. “If it’s meant to be, 

he’ll win this race and he’ll be immortal.” 

     Is California Chrome extra special by design or destiny? Perry Martin and Steve 

Coburn, the owners, make a case for both. They are friendly but not overly familiar 

partners. Martin lives in Yuba City, Calif., and Coburn 166 miles to the east in Topaz 

Lake, Nev. Their world views are just as disparate. 

     They met when they were part of Blinkers On Racing Stable, one of the syndicates 

that allow horse enthusiasts to own a small piece of a runner while learning the game. 

They got along in the way that opposites sometimes do. 

“Perry was with me before Steve,” said Scott Sherwood, the syndicate’s founder and 

managing partner. “He definitely was the shy one of the two.” 

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 
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     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що полегшує розуміння іншомовного тексту? 

2. Що ми розуміємо під граматичними /лексичними навичками? 

3. Як відбувається процес формування навичок? 

4. Яка мета роботи над лексичним аспектом? 

     Література: [1, с. 122; 2, с. 98; 3, с.129; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 21–25 

     Тема Методи та лінгвістичні особливості анотування іншомовних 

джерел 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Анотуванням називається процес складання коротких відомостей про 

наукову працю, що характеризують її з боку змісту, спрямованості, 

інформативної цінності, призначення й оформлення. 

     Анотація (annotatіon, abstract) – це максимально стислий виклад змісту 

першоджерела, що дає уявлення про тему та проблематику друкованого твору, 

тим самим полегшуючи пошук необхідної інформації про певний предмет. 

Обсяг анотації визначається її цільовим призначенням, але звичайно не 

перевищує 500 друкованих знаків. 

     У науково-інформаційній діяльності найбільше поширення одержали 

описові та реферативні анотації (поряд з довідковими та рекомендаційними 

анотаціями). 

     Описова анотація виконує сигнальну (індикативну) функцію; складається 

найчастіше з одного–трьох речень, що містять коротку довідку про 

першоджерело. Обсяг – 100–250 друкованих знаків. Для структури описової 

анотації характерні такі складові: 

–вступна частина, що містить прізвище автора, назву роботи i вихідні дані; 
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–описова частина, що містить стислу характеристику матеріалу (тему i перелік 

основних положень); 

–заключна частина, що підсумовує виклад або вказує на питання, якому 

приділено особливу увагу. 

     Анотації виконують дві основні функції: сигнальну (подається важлива 

інформація про документ, що дає можливість встановити основний його зміст і 

призначення, вирішити, чи варто звертатися до повного тексту праці) та 

пошукову (анотація використовується в інформаційно-пошукових, зокрема, 

автоматизованих системах, для пошуку конкретних документів). 

     Текст анотації вирізняється лаконічністю, високим рівнем узагальнення 

інформації, що подана в первинному документі.  

Завдання до теми 

      1. Read and translate the text in the written form 

     Life coach: What are natural remedies for hay fever? 

     Sneezing season: pollen, grass, plants and moulds are the most common hay fever 

triggers at this time of year   

     Q: Is hay fever an inherited condition? My seven-year-old wakes in the morning 

completely bunged up during hay fever season, and it’s definitely not a cold. Can you 

recommend any natural remedies? JM, Surrey  

     A:Dr Dan Rutherford writes:  

     Allergy related conditions such as hay fever, asthma and eczema do show up more 

often in some families. But these are common conditions anyway, even when there is 

no family history. Hay fever is, of course, not usually due to hay at this time of the 

year; tree pollens, grasses, plants and moulds are the main triggers. Reactions to 

house-dust mites and pets can cause similar symptoms and, although they are not 

seasonal, they can coexist with hay fever. Natural remedies start with trying to avoid 

the trigger agents. Keeping away from woods and cut grass, closing the windows at 

night, using a high-efficiency vacuum cleaner and washing bedding weekly in a hot 

wash to cut down house-dust mites may help to minimise symptoms. Tests to help 
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pinpoint the trigger factors are not easy to get done but it’s worth checking with your 

GP if there is an allergy clinic in your area.  

     Desensitisation is the treatment of allergies by repeated exposure to small doses of 

an agent known to cause symptoms. The technique is not widely available in the UK 

except in a few specialised clinics and it consists of a course of treatment that needs 

to be completed in advance of the hay fever season, so it will not be any help this 

year even if it is available.  

     Antihistamine medications suitable for children are safe and can be used 

throughout the season if necessary – it’s better for the child to get a good sleep than 

to suffer. Nasal sprays, including steroid-containing sprays, can also be used by 

children if necessary. See allergyuk.org for more information. Alternative medicine 

such as homoeopathy has long been used for hay fever but the evidence in support of 

it being more effective than a placebo treatment is poor.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що таке анотація? 

2. Які види анотації існують? 

3. Яким є обсяг анотації? 

4. Що характеризує текст анотації? 

     Література: [1, с. 88; 2, с. 39; 3, с.51; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 26–30 

     Тема Методи та лінгвістичні особливості реферування іншомовних 

джерел 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 
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Короткі теоретичні відомості 

     Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, 

що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у 

змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, 

результатів, висновків). Реферування має на меті скоротити фізичний обсяг 

первинного документа за збереження його основного смислового змісту, 

використовується у науковій, видавничій, інформаційній і бібліографічній 

діяльності. 

     На відміну від описової анотації реферативна анотація виконує 

інформативну функцію. Вона не тільки називає тематику джерела інформації, 

але i частково, у рамках припустимого обсягу, викладає його основну 

проблематику. За змістом реферативна анотація наближається до резюме, але 

відрізняється від нього більш стислою формою та схематизмом викладу, що 

досягається більш високим ступенем узагальнень. 

     Реферативна анотація має структуру, аналогічну описовій анотації. Але її 

описова та заключна частини містять більш розгорнуті положення. Обсяг 

становить приблизно 500 друкованих знаків. 

     До завдань анотацій не входить оцінювання якості матеріалу та критика 

поглядів або суджень автора. Вони повинні бути написані лаконічною, точною 

та простою мовою i відповідати на запитання:  «Про що говориться в 

документі?» 

     Реферат (resume, revіew, summary) – це короткий виклад суті якого-небудь 

питання, наприклад, змісту книги, статті або патенту. Призначення реферату – 

знайомити читача зі змістом оригіналу i в такий спосіб заміщати його. Тому 

текст реферату найчастіше складається з матеріалу оригіналу, тобто виділених з 

нього фрагментів, що становлять зв'язний текст. 

     Деякі ключові фрагменти запозичаються з оригіналу без змін, інші 

піддаються трансформації, тобто монтуються з окремих фраз, розкиданих по 

тексту. У зв’язку із цим, щоб забезпечити зв’язність нового тексту, необхідно 

використати ряд сполучних елементів, таких, як: 
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First(ly) – По-перше; 

Second (ly)/then – По-друге / потім; 

Third (ly)/alsо – По-третє / також; 

Finally – На закінчення; 

Besides – Крім того; 

In addition – На додаток; 

Furthermore/moreover – Більше того; 

Therefore/so – Тому, отже; 

Thereby – Таким чином, у зв’язку із цим; 

That’s why – От чому; 

However – Однак; 

Nevertheless – Проте, однак; 

On the one hand – З одного боку; 

On the other hand  – З іншого боку. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     Q: I am trying to get back into shape after having a baby. When can I start 

exercising and which exercises would you recommend? I really want to tone up again 

and get back to my pre-baby weight.  

     A: Tony Gallagher writes: 

     As you are most likely aware, many new mothers feel under pressure to slim down 

and get back into the world again far too quickly after having their baby. It is good to 

reflect on this prior to deciding when you want to resume exercising. Remember, 

though, it takes time to get back into shape.  

     You may want to wait, in any case, before your doctor gives you the go-ahead at 

your postnatal check, which is usually around six weeks. Having said that, some 

gentle moving around to get your body going again will help you feel more normal 

and can help relieve any lingering post-birth aches and pains. Pelvic-floor exercises, 

marching on the spot – with babe in arms perhaps – and lying knee-rolls from side to 

side are useful starters.  
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     Before you begin there is one area that needs looking out for. In some women the 

rectus abdominis muscles that lie vertically from the rib cage to the pelvis pull apart 

from the linea alba (fibrous structure that runs down the midline of the abdomen) 

rather than merely stretching. It leaves a gap at the centre of the abdomen and, while 

not a serious condition, means the core is less supported. If doing curl exercises you 

need to support these muscles more than usual. Place your fingers either side of your 

belly button and, as you contract, pull the muscles together a little. Alternatively, 

wrap a sweatshirt around your waist and use the arms crossed over to pull the 

abdominal muscles together as you come up.  

     A full pregnancy takes 40 weeks, so why not consider an exercising programme of 

40 weeks to get your body back to normal again? Ten core exercises that form such a 

programme, as outlined in Chrissie Gallagher-Mundy’s book Post Pregnancy Shape 

Shifter (Carroll & Brown) are stepping up and down, the plank, abdominal curls, 

hyperextension exercise, rolls which flex and mobilise your spine, press-ups, thigh 

toners, squats, lunges and body stretching. There are, of course, variations within 

each of these exercises, depending on where you are within the 40 weeks. Regardless 

of how long you keep going with them, these are all sound post-natal exercises.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що таке реферування? 

2. У чому полягає функція реферування? 

3. Яким є обсяг реферату? 

4. Що характеризує текст реферату? 

     Література: [1, с. 83; 2, с. 64; 3, с.121; 4; 5; 6]. 
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Практичні заняття № 31–35 

     Тема Електронні іншомовні джерела 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів з зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Якість цивілізації, безперечно, все більше й більше залежить від розвитку 

комп’ютерних комунікацій. Історія тріумфу Інтернет ще дуже коротка, але 

вже зараз Інтернет створює якісне перетворення економічної, соціальної та 

політичної структур суспільства. Нові комунікаційні технології істотно 

розвивають індивідуальну свідомість, будучи соціально-інтеграційною 

силою, й відіграють суттєву роль у взаємодії людей. 

     Інтернет, який об’єднує мільйони людей в усіх частинах світу та стрімко 

збільшує кількість своїх абонентів, забезпечуючи можливість 

двостороннього інтерактивного спілкування, є революційним методом 

комунікації. Уважається очевидним, що Інтернет як нова двостороння 

інтерактивна система комунікації суттєво змінить форми соціальної 

організації суспільства, оскільки інформаційна насиченість глобальних 

мереж, порівняно недорогий доступ до них і простота взаємодії залучають в 

Інтернет кожного дня тисячі людей в усьому світі. Інтернет слугує 

становленню нової форми існування людини – віртуальних соціумів. У 

зв’язку з цим, важливо адекватно оцінювати вплив комп’ютерних 

комунікацій на соціальну організацію, персональну ідентифікацію та на 

зв’язки між «реальним» світом і «віртуальним». 

     Основною перевагою електронних джерел інформації є оперативність. 

Але, як відомо, розповсюдження інформації через Інтернет значно менше ніж 

по радіо та телебаченню. Однією з переваг телебачення та Інтернет є 

можливість трансляції не лише аудіо-, а й візуальної інформації. У свою 

чергу можливість одночасного сприйняття інформації адресатом по аудіо- та 

візуальних каналах суттєво підвищує ефективність її засвоєння, оскільки 

посилює перш за все емоційні, підсвідомі механізми сприйняття інформації. 
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Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     Lady Powell, a former model and friend of the late Baroness Thatcher, was pistol 

whipped and robbed at gunpoint by a group of masked men at her villa in Italy.  

     The socialite was attacked at around 1am on Monday after the gang, suspected to 

be Eastern Europeans, broke into her home near Palombara Sabina, a hilltop 

medieval village outside Rome. 

     The gang forced Lady Powell, formerly Carla Powell, and two members of staff to 

lie on the floor and threatened them by firing at least two rounds from a weapon into 

the wall.  

     One of the robbers struck her head with a pistol, leaving a large bruise. One of the 

male employees had his leg twisted so violently that his knee was dislocated. The 

gang then stole all the cash and jewellery they could find in the villa.  

     Lady Powell is the wife of Lord Powell of Bayswater, former private secretary to 

Margaret Thatcher and then John Major while they were in Number 10.  

     Lord Powell was in Singapore when the robbery happened but returned to Italy as 

soon as he could, arriving at the villa to comfort his wife on Monday afternoon.  

     Lord and Lady Powell, who live between Italy and London, are well connected 

socially and have hosted Tony Blair, Sean Connery and Dick Cheney and Colin 

Powell.  

     As foreign-affairs private secretary to Mrs Thatcher through the Eighties, Lord 

Powell was at her side during key events abroad.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Якою є функція нових комп’ютерних технологій? 

2. Чим є Інтернет? 

3. У чому переваги Інтернету як джерела інформації? 

     Література: [1, с. 97; 2, с. 92; 3, с.33; 4; 5; 6]. 
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Практичні заняття № 36–40 

Тема Пошук інформації в мережі Інтернет за методом ключових слів 

Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Ключове слово – слово, або сталий вислів природної мови, яке 

використовується для вираження деякого аспекту змісту документа (або 

запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може бути 

ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту. 

     Під час використання методу координатного індексування пошукові образи 

являють собою множини ключових слів, які, у такому випадку, називають, 

також унітермами. 

     Між ключовими словами можуть існувати відношення синонімії, або 

еквівалентності сенсу, тобто, синонімії з точки зору певної інформаційно-

пошукової системи. Накопичення ключових слів за допомогою змістовного 

аналізу текстів, або алгоритмічно, наприклад, порівнянням слів тексту з 

фіксованим переліком неключових слів, є важливим етапом під час вибору 

вихідної лексики дескрипторних мов інформаційно-пошукових; відібрані 

ключові слова об'єднуються, далі, в дескриптори. У дескрипторних словниках 

(інформаційно-пошукових тезаурусах) даються посилання від ключових слів до 

відповідних дескрипторів. 

     Сукупність ключових слів і словосполучень становить семантичне ядро. За 

ключовими словами пошуковики шукають відповідні до введеного запиту 

користувача найрелевантніші веб-сторінки. Певний пошук здійснюється за 

допомогою методу пасажів. 

     Щільність ключових слів – це відношення кількості ключових слів у тексті 

до загальної кількості слів у даному тексті. Щільність виражається у 

відсотковому співвідношенні. Оптимальна щільність ключовиків становить  4–

6 %. 
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     Також варто сказати про те, що залежно від частоти запиту та його 

конкурентності необхідно робити не тільки пряме входження ключових слів 

(точна відповідність), а й вдаватися до словоформ і розбавленого входження 

(використання додаткових слів) для уникнення перенасичення тексту 

ключовиками. 

     Ключові слова з певної тематики можна підібрати виходячи з даних 

статистики пошукових запитів, скориставшись сервісами Яндекс, Вордстат і 

Google Adwords. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     It comes as little surprise that when the Duke and Duchess of Cambridge flew 

back from Australia, they chose to travel under an assumed name. What doesn’t seem 

100 per cent clear, though, is why they picked the alias Mr and Mrs Jones. Which is, 

of course, the time-honoured pseudonym used by couples going for a furtive hotel 

break in Brighton.  

     What was wrong, you wonder, with Windsor, or Middleton even? If James Bond 

and Miss Moneypenny wanted to avoid attention, you can’t help feeling they’d dig a 

bit deeper into the phone directory, and at least go for Williams (third most popular 

surname) or Brown (fourth). After all, on day one at spy-training school, Smersh 

operatives are taught that British agents always call themselves Jones. Or, if they’re 

really devious, Smith.  

     Clearly, then, a new appointment is needed in royal circles. Now that they’ve got 

rid of the man who used to roll over the bed to see if there were swords in the 

mattress, it’s time to appoint a Keeper of the Alias-es. This would be an experienced, 

professorial figure who would have at their fingertips not just the standard works of 

reference, such as the electoral register, or the Yellow Pages, but a whole treasure 

chest of dusty, name-stuffed tomes.  

     Forget such easily cracked nomenclatures as Taylor and Davies (fifth and sixth 

most popular UK names). And enter subtler alternatives, such as Miss Giving or Too 

good (To Be True).  
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     I myself am an enthusiastic user of names that are not so much fake (such an ugly 

word), as, shall we say, fictitious. Hampered by a diffident manner and a middle-class 

voice, I find complaining does not come easily to me. A fact immediately recognised 

by the person at the other end of the phone, who is invariably trained in the art of 

unassertiveness-spotting.  

 As a result, when calling up to complain about unpaid invoices, undelivered milk, 

unbearably loud neighbour noise (oh, so many things), I find myself doing so not in 

my own persona, but in the guise of a roughly spoken Australian by the name of 

Mike Crutt.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

    4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що таке ключове слово? 

2. Що таке унітерма? 

3. Що таке дескриптор? 

     Література: [1, с. 39; 2, с. 7107; 3, с.111; 4; 5; 6]. 

 

 

Практичні заняття № 41–45 

     Тема Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Переклад відіграє значну роль у культурному розвитку людства. Завдяки 

перекладу люди однієї країни знайомляться з життям, побутом, історією, 

літературою та науковими здобутками інших країн. 

     Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, економічних і 

культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно нового 
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підходу не тільки до розв’язання непростих проблем співробітництва, а й до 

підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної масової комунікації. 

     Але для того, щоб гарно перекладати, необхідно знати закони перекладу, 

зумовлені його складною та суперечливою природою, чітко уявляти вимоги, 

висунуті суспільством до перекладу та перекладача. 

     Переклад – відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням 

єдності змісту та форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням 

ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на 

іншому мовному підгрунті. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через 

встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть 

найвіддаленіших, можливе лише методом зіставлення функцій, які виконують 

різні мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не 

формальній відповідності оригіналу. 

     Під час перекладу не лише не передається ціннісна картина, а повністю 

змінюються оціночні сенсорні метафори. Окрім того, текст як відображення 

концептуальної картини світу автора, не може бути цілком адекватним 

концептуальній картині світу читача. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     Q: I have been told I need to cut down on sugar, especially chocolate. Does this 

mean I also need to limit my fruit consumption? Are there some fruits which are 

better for you – and some that have less sugar than others? Are there any other low-

sugar snacks you can recommend?  

      A: Sara Stanner writes  

     You are not alone – the results of a recent national survey show that most of us are 

still eating too much added sugar which increases the risk of tooth decay and can 

encourage us to consume too many calories which in turn causes weight gain. On 

average, men are recommended to keep their daily intake of added sugars below 70g 

and women below 50g – that’s equivalent to 13 teaspoons of sugar a day or two cans 

of fizzy drink, or 10 chocolate digestive biscuits – although individual amounts will 
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vary depending on your size, age and how active you are. Sugar is found in many 

manufactured foods such as sweets, cakes, biscuits, chocolate and some fizzy and 

juice drinks. It may also be added to foods we may not think of as “sugary”, like 

some savoury or low-fat and “diet” foods. The easiest way to cut back is to look at 

these products’ nutrition labels. These will tell you how much total sugar a food 

contains (anything over 22.5g of sugar per 100g is a high-sugar food, while foods 

with 5g or less per 100g are classed as low-sugar foods). But “total sugars” include 

sugars naturally present in fruit and milk as well as sugars that have been added. 

Many foods containing lots of fruit (such as a ready-made fruit salad) or milk (such 

as yogurts) remain healthier choices despite having high total sugar contents, so you 

also need to look at the ingredient label.  

     Foods with lots of added sugars will list sugar near the beginning of the ingredient 

list. Watch out for other words on the list such as sucrose, glucose, maltose, 

hydrolysed starch or inverted syrup, corn syrup or honey – these are all forms of 

sugar. Fruits naturally contain sugar in the form of fructose but also provide fibre and 

a range of nutrients such as folate, vitamin C and potassium so they are important to 

include in a healthy diet.  

     You are unlikely to consume too much sugar if you eat a piece of whole fruit – as 

opposed to fruit juice – because its fibre content makes it more filling. One apple, for 

example, contains 12g of total sugars, but is still a nutritious snack.  

 Compare this with two jaffa cakes, which contain 14g of sugar but are unlikely to 

satisfy your appetite for long. Fruit juices can be a problem as the sugars have been 

released from the cell structure of the fruit and may damage your teeth. This is why 

the sugar in fruit juice is classified as an added sugar and should only count as one of 

your recommended five a day. In fact, Public Health England has recently advised 

that fruit juice is only drunk once a day and with a meal.  

 Dried fruit is also higher in sugar and calories than fresh fruit because water removal 

results in more concentrated nutrients and calories. If you want to opt for lower sugar 

fruits, try raspberries, rhubarb, blackberries, strawberries and melons. Fresh fruits 

with the highest sugar content per 100g are tangerines, cherries, grapes, mangoes and 
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bananas. But try to remember that variety is key, as all fruits contain different 

combinations of nutrients and plant compounds.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text  

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers  

Контрольні питання 

1. Що таке переклад? 

2. У чому полягає точність перекладу7 

3. Чим відрізняється переклад від оригіналу? 

     Література: [1, с. 85; 2, с. 144; 3, с.84; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 46–50 

     Тема Лінгвістичні особливості перекладу професійно-орієнтованих 

іншомовних джерел 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки 

знання іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати масовим, 

перекладачі виступають посередниками між народами, які спілкуються в 

найрізноманітніших сферах життя. Окрім посередницької функції, перекладні 

твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо завжди були важливим 

стимулом розвитку національних мов, літератур, культур. 

     На відміну від усного, письмовий переклад як комунікативний акт не 

спрямований на конкретного адресата і необмежений вимогами конкретної 

особи чи групи. Він виконується відповідно до загальноприйнятих 

термінологічних та інших стандартів художньої, наукової та технічної прози. 

     Саме тому до письмового перекладу висувають вищі вимоги – це письмове 

джерело і воно повинне задовольняти всі норми граматики, стилістики й 

орфографії цільової мови.  
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     Випливає висновок, що перекладати письмово потрібно по-іншому, ніж 

усно. І справа тут не тільки в жорсткіших вимогах, а передусім, у тому, що у 

процесі письмового перекладу слід урахувати всі чинники, які визначають 

вибір перекладного еквівалента. 

 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     A study by academics from Bristol, Bath and London finds that grammar schools 

boost pupils' earnings power in later life but create a wider gap between rich and poor  

The gap between rich and poor is wider in grammar school areas than towns and 

cities with comprehensive education, researchers said.  

     High-achieving grammar school pupils go on to earn more than their bright peers 

from comprehensives, despite warnings that academic selection creates an «unequal 

society».  

     Figures show that the highest earners living in areas with selective education are 

«significantly better off» than those brought up surrounded by mixed ability schools.  

     Men appear to gain the most from academic selection and are more likely to be 

concentrated at the top of the earnings scale, it emerged.  

     But the study found that grammar schools in England contributed to an unequal 

society by widening the gap between rich and poor.  

      It said that pupils who missed out on places at the country's 164 grammar schools 

were more likely to be put at an «immediate disadvantage» because they were 

exposed to relatively poor teaching.  

     Last year, Sir Michael Wilshaw, the head of Ofsted, said misters should resist calls 

to expand grammar schools because they are «stuffed full» of middle-class children 

and fail to improve social mobility.  

     His comments were made just days after the Coalition rejected plans for a new 

grammar in Sevenoaks, Kent, because it failed to pass a legal test put in place by the 

last Labour government.  
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     Simon Burgess, professor of economics from Bristol University, who led the 

research, said: «Selective schooling systems sort pupils based on their ability and 

schools with high ability pupils are more likely to attract and retain high quality 

teaching staff.»  

    «This puts pupils who miss out on a grammar school place at an immediate 

disadvantage. In addition they will be part of lower ability peer groups, which also 

affects their chances of succeeding at school.»  

     Researchers from Bristol, Bath University and the Institute of Education, 

University of London, examined the pay of more than 2,500 people born between 

1961 and 1983.  

     Average earnings in selective and comprehensive areas were almost identical at 

around £8.60.  

     The highest earners from grammar school areas are significantly better off. They 

were paid an extra £1.31 per hour, on average, than top earners born in similar areas 

with comprehensive education, it emerged.  

     But the gulf between top and bottom earners was also wider in counties with 

grammar schools compared with those brought up with comprehensive education 

systems.  

     In areas with academic selection, the average hourly wage gap between the top 10 

per cent and bottom 10 per cent of earners was £16.41 between 2009 and 2012. This 

compared with £12.33 in areas with comprehensives.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Якою є функція перекладних творів? 

2. Чим відрізняється усний переклад від письмового? 

3. Якими є вимоги до письмового перекладу? 

     Література: [1, с. 122; 2, с. 72; 3, с.49; 4; 5; 6]. 
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Практичні заняття № 51–55 

     Тема Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     На базовому рівні, робота комп’ютерних програм для перекладу полягає у 

заміні слів чи словосполучень з однієї мови на слова чи словосполучення з 

іншої. Однак тоді виникає проблема, що така заміна не може забезпечити 

якісний переклад тексту, адже потрібне визначення та розпізнання слів і цілих 

фраз з мови оригіналу. Це спонукає активну наукову діяльність у галузі 

комп’ютерної лінгвістики. Наразі, для вирішення неоднозначностей під час 

перекладу, використовуються багатомовні онтологічні ресурси, такі як WordNet 

та UWN. 

     В англомовній термінології також розрізняють терміни англ. machine 

translation, MT (повністю автоматичний переклад) і англ. machine-aided або 

англ. machine-assisted translation (MAT) (автоматизований); якщо ж треба 

позначити й те, й інше, пишуть M(A)T. 

     Існують два принципово різних підходи до побудови алгоритмів машинного 

перекладу: заснований на правилах (rule-based) і статистичний, або заснований 

на статистиці (statistical-based). Перший підхід є традиційним і 

використовується більшістю розробників систем машинного перекладу 

(ПРОМТ в Росії, SYSTRAN у Франції, Linguatec у Німеччині тощо). До другого 

типу належить популярний сервіс Перекладач компанії Google, а також новий 

сервіс від ABBYY. 

     Статистичний машинний переклад – це різновид машинного перекладу 

тексту, оснований на порівнянні великих обсягів мовних пар. Мовні пари – 

тексти, що містять речення на одній мові та відповідні речення на інші, можуть 

бути як варіантами написання двох речень людиною – носієм двох мов, так і 

набором речень та їх перекладів, виконаних людиною. Отже, статистичний 

машинний переклад має властивістю «самонавчання». Чим більше в 
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розпорядженні програми є мовних пар і чим точніше вони відповідають одна  

одній, тим краще результат статистичного машинного перекладу. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form. 

     Шанувальники класичного та сучасного мистецтва, театрали й романтики з 

усього світу цього року святкують подію грандіозного масштабу – 450-річчя від 

дня народження видатного англійського поета й драматурга Вільяма Шекспіра. 

«День» із цієї нагоди підготував особливий глянцевий додаток «Маршрут № 1»: 

по-британськи стриманий, по-українськи душевний і по-українськи– 

аристократичний. 

     Як відомо, урочисті події до 450-річчя Шекспіра стартували по світу 23 

квітня – дня, який офіційно прийнято вважати днем народження генія епохи 

Відродження. Кажемо «прийнято вважати», бо попри всесвітню славу 

англійського драматурга і поета, знаємо ми про нього досить мало. Навіть 

точний день народження Шекспіра не відомий. Лише з церковних записів 

відомо, що хрестили новонародженого Вільяма 26 квітня 1564 року. Оскільки 

за тодішньою традицією дитина мала бути похрещена впродовж трьох днів 

після народження, то дослідники сходяться на думці, що днем народження 

можна вважати 23 квітня. За іронією долі цей день є також датою смерті 

Вільяма Шекспіра (1616 рік) у віці 52 років. Ми не знаємо достеменно про його 

приватне життя чи уподобання. Фахівці вважають навіть, що більшість творів 

Шекспіра втрачені, бо тексти п’єс, наприклад, за його життя друком не 

виходили. 

     Доступний нам образ Шекспіра-людини на добру половину складається з 

переказів, легенд, міфів. Протягом століть учені просівали цю руду. Як 

наслідок, на «долоні» шекспірознавства залишилась пригорща незаперечних 

фактів. Проте вони розрізнені, часом суперечливі, і біографічні прогалини 

мимоволі заповнюють припущеннями, гіпотезами. Та це лише додає таємничої 

привабливості постаті англійського барда, робить його особливо близьким для 

кожного, хто цікавиться ним і його творчістю. Адже кожен з нас, читаючи 
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Його, може пізнати «свого Шекспіра». У традиційній для «Маршрут № 1» 

колонці «Порада друга» ми запитали у послів різних країн про «їхнього 

Шекспіра»: хто він? Почитайте, порівняйте, а ну, можливо, у вас з котримось із 

дипломатів – один Вільям на двох?! 

     «У світі багато митців було, є і буде. Та одиниці залишаються в пам’яті 

століть, континентів, народів. Шекспір – один із тих небагатьох, чиї цитати вже 

стали частиною нашого життя. І він завжди є актуальним. Одна з найвідоміших 

його фраз – «Весь світ театр, а люди в нім – актори». І сам він така особистість, 

яка породжує багато питань: чи був Шекспір Шекспіром? Чи був Шекспір 

узагалі? Шекспір як митець несподіваний, а такі або відштовхують, або 

надзвичайно манять. Так от Шекспір манить!», – розповідає в коментарі «Дню» 

про «свого» Шекспіра директор Національного культурно-мистецького та 

музейного комплексу «Мистецький Арсенал» (МА) Наталя Заболотна. За її 

словами, Шекспір є надзвичайно запитуваним сьогодні в Україні. Мовляв, це 

дуже помітно з проявленого інтересу до проекту, який реалізовує МА до 

річниці з Дня народження видатного британського поета і драматурга. «Ми, 

зокрема, зовсім не очікували, що на «Ніч містерій» у рамках проекту The Show 

within the show прийде близько десяти тисяч людей. У нас був реальний шок», – 

розповідає Заболотна. 

     Та дивуватись такому запиту насправді нема чого. Адже ми – українці, як 

пише у своїй традиційні колонці до «Маршруту № 1» Лариса Івшина, сьогодні 

живемо «у часи справжніх «шекспірівських пристрастей». «Ми вибралися з 

«болотистого» стану і, фактично, на гамлетівське питання: бути чи не бути? 

відповіли: бути! Але залишається безліч інших вічних запитань: про любов і 

зраду, вірність і підступність... І на них відповідати все життя.    Шекспір є 

символом Відродження. А чи не так можна назвати і наші часи?...», – запитує 

Лариса Івшина. 

     Віртуальна екскурсія до купелі британської драматургії – міста народження 

Шекспіра – Стратфорд-на-Ейвоні; поради від адепта британської естетики 

Тимура Масаутова – як у місті носити броги й чіноси; традиції британського 
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чаювання; найцікавіші факти про великого барда; цитати відомих людей про 

Шекспіра; смачна карта, кулінарний гід та афіша «шекспірівського літа» в 

Києві... Усе це і багато чого ще ви знайдете, придбавши новий випуск 

«Маршрут № 1» у кіосках продажу преси, або ж зробивши замовлення у on-

line-магазині «Дня» на цій сторінці. 

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Які ресурси використовують під час перекладу? 

2. Які існують підходи до комп’ютерного перекладу? 

3. Що таке статистичний машинний переклад? 

     Література: [1, с. 39-45; 2, с. 44-59; 3, с.139; 4; 5; 6]. 

 

Практичні заняття № 56–60 

     Тема Лексичний мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій 

     Мета: ознайомити студентів з теоретичними відомостями, закріпити знання 

студентів із зазначеної теми. 

Короткі теоретичні відомості 

     Автоматизований переклад (АП, англ. Computer-Aided Translation (CAT)) – 

переклад текстів на комп’ютері з використанням комп’ютерних технологій. Від 

машинного перекладу (МП) він відрізняється тим, що весь процес перекладу 

здійснюється людиною, комп’ютер лише допомагає їй створити готовий текст 

або за менший час, або з кращою якістю. 

     Ідея АП з’явилася з моменту появи комп’ютерів: перекладачі завжди 

виступали проти стандартної в ті роки концепції МП, на яку було спрямовано 

більшість досліджень у галузі комп’'ютерної лінгвістики, але підтримували 

використання комп’ютерів для допомоги перекладачам. У 1960-і роки 

Європейське об’єднання вугілля та сталі (попередник сучасного Євросоюзу) 
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почало створювати термінологічні бази даних під загальною назвою 

Eurodicautom.  

     Сьогодні найпоширенішими способами використання комп’ютерів під час 

письмового перекладу є робота із словниками та глосаріями, окремими 

термінологічними базами, пам’яттю перекладів (англ. Translation Memory, TM), 

що містить приклади раніше перекладених текстів, а також використання так 

званих корпусів, великих колекцій текстів однією або декількома мовами, що 

дає стислий опис того, як слова і вирази реально використовуються в мові 

загалом або в конкретній наочній сфері. 

      Для локалізації програмного забезпечення часто застосовуються 

спеціалізовані засоби, наприклад Passolo, які дозволяють перекладати меню та 

повідомлення у програмних ресурсах і безпосередньо у скомпільованих 

програмах, а також тестувати коректність локалізації.  

     У вузьких наочних сферах за великої кількості початкових текстів і сталої 

термінології перекладачі можуть використовувати і машинний переклад, який 

може забезпечити гарну якість перекладу термінології та стійких виразів у 

вузькій галузі. Перекладач у цьому випадку здійснює пост-редагування 

отриманого тексту. Більше половини текстів усередині Єврокомісії (головним 

чином юридичні тести та поточна кореспонденція) перекладаються з 

використанням МП. 

     Приклади систем автоматизованого перекладу на ринку програмного 

забезпечення – SDL Trados, Transit, Deja Vu, Wordfast, AIT. 

Завдання до теми 

     1. Read and translate the text in the written form 

     Universally Liked The most important observation in this regard is that everybody 

likes some or the other type of music. The fact that it is 'liked' by every person has a 

psychological effect on their mind. This makes music all the more loved! Moreover, 

music is seen to impart a pleasurable experience to the listener.  

     Self-soothing Music has a calming effect on our minds. During times of 

depression or anxiety, listening to music helps relieve our stress. People often de-
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stress themselves after a long day by listening to soothing music. The effect of music 

on the brain is analogous to spraying water on a dusty and hot land.  

     Elevates and Energizes Listening to music elevates one's mood. It also energizes a 

tired person, which is evident from the spike in the energy levels observed as a result 

of listening to one's favorite music. Music influences one's mood, and different kinds 

of music trigger different moods in people.  

     Alleviates Memorizing Music is also known to facilitate the learning process. This 

is why music is such an integral part in school. Children can easily grasp information 

in the form of a song. Even older students make their own little songs to remember 

difficult portions for their exams.  

     Exercise Motivator There's a strong association between fast-paced music and 

effective exercising. Music helps you take your mind off your aching muscles and 

motivates you to continue working out. The heart too, gets on to the music beats, 

making it easy for you to exercise to the fast music.  

     Promotes Immune Response Cheerful music beats boost your immune system. 

How? The hypnosis or mental state created by these music beats sends the brain into 

an alpha state, where endorphins (happy hormones) are released.  

     Creates a Meditative State Since the time man existed, music has been a 

constituent of religious and spiritual traditions. For some, simply listening to spiritual 

music connects them with a higher power.  

     2. Ask 10 questions to the text 

     3. Give the summary of the text 

     4. Find some information on the topic in foreign newspapers 

Контрольні питання 

1. Що таке автоматизований переклад? 

2. Чим автоматизований переклад відрізняється від машинного перекладу? 

3. Які є найпоширеніші способи письмового перекладу? 

     Література: [1, с. 74; 2, с. 125-138; 3, с.145; 4; 5; 6]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Професійно-орієнтовані іншомовні джерела. Читання та переклад текстів з 

теми. 

2. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. Читання та 

переклад текстів з теми. 

3. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. 

Читання та переклад текстів з теми. 

4. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення 

лексико-граматичних навичок. Читання та переклад текстів з теми. 

5. Методи та лінгвістичні особливості анотування іншомовних джерел. Читання 

та переклад текстів з теми. 

6. Методи та лінгвістичні особливості реферування іншомовних джерел. 

Читання та переклад текстів з теми. 

7. Електронні іншомовні джерела. Читання та переклад текстів з теми. 

8. Пошук інформації в мережі Інтернет за методом ключових слів. Читання та 

переклад текстів з теми. 

9. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Читання та 

переклад текстів з теми. 

10. Лінгвістичні особливості перекладу професійно-орієнтованих іншомовних 

джерел. Читання та переклад текстів з теми. 

11. Комп’ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації. Читання та 

переклад текстів з теми. 

12. Лексичний мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій. Читання та 

переклад текстів з теми. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Об'єктивне оцінювання знань студентів у межах кредитно-модульної 

системи в умовах упровадження ідей Болонського процесу має сприяти 

підвищенню якості підготовки та конкурентоспроможності фахівців, 

стимулювати самостійну та систематичну роботу студента протягом 

навчального семестру. Досягається така об’єктивність запровадженням 

відповідних критеріїв оцінювання, тобто системи вимог до рівня знань і вмінь 

студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження набутих ним 

компетенцій за 100-бальною шкалою (100 %). 

 Відповідно до критеріїв оцінювання знань за кредитно-модульною 

системою для студентів денної форми навчання кафедри філології та 

видавничої справи Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського  на практичні заняття (ПЗ) відводиться 36 балів на семестр  

(36 %), а на самостійну роботу – 15 балів (15 %). 

 Кількість балів (%) за виконання всіх завдань одного практичного заняття 

в повному обсязі (присутність на занятті; активність на занятті; підготовка до 

практичного заняття) оцінюється за такою формулою: кількість годин за 

семестр поділити на число 36.   

На виконання поточного тематичного контролю (тести, контрольні 

роботи)  відводиться 20 балів (20 %). На виконання семестровиго контролю 

(семестрова КР, залік, іспит) відводиться ще 20 балів. 

 Підсумкова оцінка за практичні заняття виставляється щосеместрово 

після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Накопичені під час 

проведення різних видів аудиторних робіт оцінки надають правомірності такій 

формі атестації. 

 Критерії оцінювання мають на меті оцінювання роботи студентів за всіма 

видами аудиторної та самостійної роботи і відображають поточні навчальні 

досягнення студентів у засвоєнні програмного матеріалу навчальної 

дисципліни. 
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 Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова редактора і видавця» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 061– «Журналістика» 
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	–граматичний мінімум, передбачений програмою;
	–основні правила та вимоги щодо  усного й письмового спілкування.  уміти:
	–вести бесіду на теми, передбачені програмою;
	–вільно користуватися професійною лексикою;
	–спілкуватись у професійних і ситуативних сферах  в усній і письмовій формах.

