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ВСТУП 

Програма вивчення дисципліни «Переклад фахових текстів з основної 

іноземної мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів «Германські мови та літератури (переклад включно)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лінгвістичні й 

екстралінгвістичні особливості стилістично-маркованих різножанрових 

текстових форм мови оригіналу та мови перекладу.  

Навчальна дисципліна «Переклад фахових текстів з основної іноземної 

мови» має тісні міждисциплінарні зв’язки з граматикою англійської мови, 

лексикологією англійської мови, стилістикою англійської мови, загальною 

теорією перекладу, порівняльною стилістикою англійської та української 

мов, порівняльною граматикою англійської та української мов, порівняльною 

лексикологією англійської та української мов, проблемами соціокультурного 

варіювання мови в аспекті перекладу, редагуванням перекладів, діловою 

українською мовою, українською мовою, лінгвокраїнознавством, основами 

теорії мовної комунікації. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Переклад інформаційно-термінологічних текстів. 

2. Переклад інформаційно-емоційних текстів. 

3. Особливості перекладу публіцистичних та художніх текстів. 

4. Письмовий переклад публіцистичних текстів та есе. Принципи та 

практика реферування та анотування текстів.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  є формування навичок 

адекватного перекладу фахового тексту з урахуванням його функціональних 

та стильових параметрів, стилістичних та прагматичних особливостей. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Переклад фахових 

текстів з основної іноземної мови» є: перекладати з англійської мови на рідну 

та з рідної на англійську фахові тексти, тексти офіційних, дипломатичних та 

юридичних документів, науково-технічні тексти загального характеру; 

перекладати з аркуша без попередньої підготовки з англійської мови на рідну 

та з рідної на англійську фахові тексти; редагувати на рідній мові переклади 

матеріалів за вказаною вище тематикою; укладати реферати та анотації 

фахових текстів; робити  різнопланові варіанти реферативного перекладу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення 

навчальної дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні теоретичні та 

практичні завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі 

перекладу, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів системи наук, що формують лінгвістику; 

 Загальні, а саме: 

ЗК2. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань 

ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікативних 

технологій 

ЗК8. Здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними) мовою 

(мовами) 

 

 Спеціальні (фахові) компетентності, а саме: 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК3. Знання сучасних загальних теорій перекладу, що визначають 

стратегії перекладу та розглядаються із двох головних позицій: жанри 

перекладної літератури і жанрово-інформаційна домінанта 

оригінальних текстів, що визначає методи перекладу; уміння 

розрізняти типи текстів і види їх перекладу 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях 

народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад різностильових 

текстів високого рівня складності; вміння здійснювати перекладацький 

аналіз тексту, ідентифікувати контекстуальні значення мовних 

одиниць, застосовувати лексико-граматичні трансформації; знання 

правил перекладу кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-

політичної термінології тощо 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні основи перекладу, актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства; 

- методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних 

типів та жанрів; 

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери 

застосування; 

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач 

здійснює свою діяльність; 

- основи редагування перекладів, принципи реферування та компресії 

тексту; 

- особливості міжмовного та міжкультурного спілкування на 

професійному рівні. 

вміти:  

- відтворювати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення 

перекладу; 

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку 

компетенцію для забезпечення адекватності перекладу 

- проводити лексико-семантичний та стилістичний аналізтексту з 

обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу; 

- письмово перекладати з англійської мови фахові тексти із швидкістю 

1000 друкованих знаків за 1 академічну годину; 

- письмово перекладати фахові тексти з рідної мови на англійську із 

застосуванням словника. Обсяг - 600 друкованих знаків за 1 академічну 

годину; 

- здійснювати переклад бесіди фахової тематики у нормальному темпі 

усної мови без запису; 

- складати реферати та реферативні анотаціїрідною та іноземною 

мовамифахових текстів обсягом 6000 друкованих знаків. 



- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Перекладацький аналіз тексту.  

Мова технічних текстів  як об’єктперекладацьких досліджень. Сутність та 

етапи перекладацького аналізу фахового тексту. Прагматична спрямованість 

технічних текстів.Когнітивна інформація у тексті. Класифікація текстів 

відповідно типу інформації, що домінує. Визначення текстових жанрів у 

письмовому перекладі. Спільні риси та відмінності текстів різних стилів в 

англійській та українській мовах. Коментування та обговорення 

перекладацьких трансформацій при перекладі текстів різних функціональних 

стилів. Переклад текстів офіційного стилю: міжнародні документи, 

дипломатична та ділова кореспонденція, документи фізичних та юридичних 

осіб. Особливості застосування лінійного перекладу.Переклад наукових, 

технічних та науково-популярних текстів. Врахування при перекладі усіх 

засобів, що забезпечують об’єктивність, логічність та компактність 

викладення матеріалу. 

Змістовий модуль 2. Проблеми письмового перекладу фахових текстів. 

Лінгвістичні й перекладознавчі особливості технічних текстів. Лексичні, 

стилістичні й граматичні проблеми перекладу. Специфічні проблеми 

перекладу фахових текстів.Письмовий переклад фахових текстів. 

Стилістичний аналіз текстів. Прагматичні проблеми перекладу. Принципи та 

практика компресії, реферування та анотування текстів. Алгоритми 

укладання реферату та анотації. Реферативний переклад текстів загальної та 

спеціальної тематики. 

 

 



3. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексеева И. С. Профессиональний тренинг переводчика. СПб.: 

Издательство «Союз», 2001. –288 с. 

2. Бабенко Л. П. Лингвистический аналіз художественного текста. Теория 

и практика.: Учебник, практикум Москва: Флинта: Наука, 2003. 496 с. 

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

Москва : Тезаурус, 2001. 224 с. 

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

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

5. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : Навч. посіб., 2-ге вид., 

перероб. і доп. Київ : «Знання», 2008. 423 с. 

6. Миронюк Н. П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: Зб. вправ і 

завдань. Київ: Вища школа, 1993. 159с. 

 

Допоміжна 

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

ч. : посібник-довідник. Ч. 1 Граматичні труднощі. Вінниця : Нова книга, 

2001. 271 с. 

2. 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. 

3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: 

Юніверс, 2003. 280 с. 

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). 

Вінниця: Нова книга, 2001. 446 с. 

5. Мирам Г.Э.Основы перевода (на англ. яз.) Киев: Эльга. Ника-Центр, 

2002.  246 с. 



6. 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. 

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

английский – 2-е изд.  Минск : Тетра Системс, 2006. 304 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Словники, енциклопедії, архіви 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.reference.com/ 

http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp 

http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch 

http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx 

http://www.onelook.com/ 

http://www.pcukraine.org/ 

2. Матеріали Корпусу миру http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html 

3. Andrew Cartwright – Creative writing materials: 

https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NO

WxyZ3IzZw/edit?pli=1# 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

1. Метод усного контролю: індивідуальне й фронтальне опитування; усна 

відповідь як елемент складання заліку. 

2. Метод письмового контролю: тести, контрольна робота, диктант-

переклад, переклади текстів, виконання письмового завдання як елемент 

складання заліку.  

3.  Метод самоконтролю.  

http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.reference.com/
http://aesica.dur.ac.uk/delores/databases/encyclopaedia.asp
http://www.biblint.de/nachschlagewerke.html#englisch
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
http://www.onelook.com/
http://www.pcukraine.org/
http://www.pcukraine.org/en/tools/materials.html
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1
https://docs.google.com/folder/d/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWxyZ3IzZw/edit?pli=1

