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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової професійно-орієнтованої навчальної дисципліни 

“Перекладацький аналіз фахових текстів” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія 

(спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційна структура 

функціонального змісту тексту, яка визначає стиль та жанр твору, та її 

перекладацький аналіз. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Перекладацький аналіз 

фахових текстів” тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами, як 

“Загальна теорія перекладу”, “Практика письмового перекладу”, “Практика 

усного перекладу”, “Редагування перекладів”, “Проблеми соціокультурного 

варіювання мови в аспекті перекладу”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Перекладацький аналіз тексту 

2. Проблеми письмового перекладу фахових текстів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз фахових 

текстів” є формування навичок здійснення адекватного перекладацького аналізу 

текстів різних жанрів з урахуванням їхніх семантико-стилістичних параметрів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Перекладацький аналіз 

фахових текстів” є засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з 

урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; виявлення 

закономірностей практичної роботи з текстами різних жанрів; опанування 

техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства; 



- методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів та 

жанрів; 

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери реалізації; 

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач 

здійснює свою діяльність. 

вміти:  

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу; 

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенції для забезпечення адекватності перекладу; 

- здійснювати лексико-семантичний, граматичний та стилістичний аналіз 

тексту з обґрунтуванням запропонованих способів перекладу; 

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з 

англійської мови зі швидкістю 2000 друкованих знаків за 1 академічну 

годину; 

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної 

мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг – 800 друкованих знаків 

за 1 академічну годину. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Перекладацький аналіз тексту 

Фахова мова як об’єкт лінгвістичних і перекладацьких досліджень. Фаховий 

текст. Сутність та етапи перекладацького аналізу фахового тексту. Прагматична 

спрямованість фахових текстів. 

Змістовий модуль 2. Проблеми письмового перекладу фахових текстів 

Лінгвістичні й перекладознавчі особливості фахових текстів. Лексичні, 

стилістичні і граматичні проблеми перекладу. Специфічні проблеми перекладу 

фахових текстів. 

 



 

3. Рекомендована література 

1. Алексеева И.С. Профессиональний тренинг переводчикаю. Санкт-Петербург, 

Издательство «Союз», 2001. 288 с. 

2. Бабенко Л.П. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и 

практика : учебник, практикум. Москва, «Флинта: Наука», 2003. 496 с. 

3. Брандес М.П., В.И. Провоторов. Предпереводческий анализ текста. Москва, 

«НВИ-Тезаурус», 2001. 224 с. 

4. Вьюкова Т.Б. Восемьдесят пять радостей и огорчений:  измышления 

редактора. 2-е изд. Москва, «Книга», 1986. 231 с. 

5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури в 2 ч.: 

посібник-довідник. Ч. 1 Граматичні труднощі. Вінниця, «Нова книга», 2001. 

271 с. 

6. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми в 2 ч. : посібник-довідник. Ч. 2 Лексичні, термінологічні та 

жанрово-стилістичні труднощі. Вінниця, «Нова книга», 2001. 303 с. 

7. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посібник. Київ, «Юніверс», 

2003. 280 с. 

8. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця, 

«Нова книга», 2001. 446 с. 

9. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. 

Київ, «Знання», 2008. 423 с. 

10.  Миронюк Н.П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: зб. вправ і завдань. 

Київ, Вища школа, 1993. 159 с. 

11.  Основы перевода. Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, 

А.М. Гон. Киев, «Эльга», «Ника-Центр», 2002. 231 с. 

12.  Попов С.А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском 

языке: учебн. пособие. Великий Новгород, Новгор. гос. ун-т им. Ярослава 

Мудрого, 2006. 153 с. 



13.  Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на 

английский. 2-е изд. Минск, «ТетраСистемс», 2006. 304 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, усний та 

письмовий переклад й перекладацький аналіз текстів, тестування в системі 

онлайн навчання та оцінювання знань студентів КрНУ ім. М. Остроградського. 


