
ФормаNgН-3.04

MiF{ICTEPCTB* осtsiти I F{А}ки
КРЕМЕI{IIИSК}Й НД$ОНАЛЬШЙ УНIВЕРСИТЕТ

IMEHI мю{мýА ýстр*грАдськ*гФ
Кафедра шерекладу

*зАтвЕрджую,о
з ýаук*ts*-хrедаг*r,iчноi

l роботи

В.ts. KocTiH
2а20 року

РОБОЧА IIРОГРАМА НАВЧАЛЬЕОI ДИСЦИПЛIНИ

Переклад фахових TeKcTiB з ocнoBHoi iноземноi мови

за освiтньо-професiйною процрамOю

кГерманськi м*ви та лiтераryри {iхер*кяад включно)п

факулътет права, ryманiтарних i соцiальних наук

крЕмЕнчук 2020



Робоча програма <<Переклад фахових TeKcTiB з основноТ
дJш стуýектlв
за освiтньо-професiйною проrрамою <<Германсъкi

1ноземно1 мови))

мови та лiтераryри
(перек-гrад включло)>
; j9- /о za}a року- l1 с.

Розробник: ст. к. фiлол. н. Пономаренко О.О.

Протокол вiд "

В.о. завiдувача

викJI.,

;r9 -

кафедри Т.В. Чрдiлелi

2а2а року

Схвалено методичною комiсiею КрНУ за освiтнъо-професiйною про|рамою

<<Германсъкi мови та лiтератури (переклад включно)>>

ю*7

м ./о

ОКрFrУ, 2020 piK
ФП*r**мареýк0, 2С20 piK

202а



1. Опис навчальноiдисциплiни

Найменуванrтя
показникiв

Гаryзъ зЕань, напря]\л
пiдготовки, ссвiтнъо-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
ýаtsчаýьЕоt ди*r$gгллiня

донна форма
uавчЕ}к}{я

заочна форма
навчанЕя

Кiлъкiстъ кредитiв- 7

Гагrузъ знанъ
03 Гуманiтарнi науки

Нормативна
(за вибором)

Модулiв * 4
Спецiа-rrънiстъ
035 Фiлологiя

Спецiалiзацiя
0З5.04 1 Гермаиськi мови
та лiтератури (перекгrад
включно), перша *
акглiйська

PiK пiдготOвки:
{ryрс}

Змiстових модулiв - 4 3-и
IндивiдуаJ!ьЕе
науково-дослiдне
з€}вданнý

( КР, КЦ РР, РГ, к/р)

Семестр

зага-гrьна кiлъкiсть
годин *2l0

5_й, б-й

ЛекцiТ

Тижневих годин дпя
денно? форми
навчання:
аудиторýих - 2,5! 4
самостiйноТ роботи
ýтудеýта -2"5l 4

0свiтнъо.
квалiфiкацiйнкй piBeHb:

бакалавр

ГIрактичнi, семiнарсъкi
105 год.

ýабораторнi

Самостiйна робота
105 год.

Вид контролю:
залiк

Примiтка.
СшiввiднеýIеЕýrl кiдькgстi гсдиý аудитGрнх{х
iндивiдуа-rrъноi роботи стансвить :

ддя деýЕоi форми навчаннlI * 1:l

* 1 кредит: З0 год.

Кiлькiсть кредитiв : 7.а

занятъ дФ са*д*стiйя*f i



2. Мета та завдання цавчальноi дисцпплiни

Мета : формуваннr{ навичок адекватного шерекладу фахового текстy з
уреýувfrнrтя*l я?*г* футякцi*rt{аJ}ьн}tх Trt *тильсэви.ч пmЁ*vrетрiв, стртлiсти-чцт.iх та
прагматичЕих особливостей.

ЗаВДання: перекладати з англiйськоi мови на рiдну та з рiдноТ на ангтiйсъку
фаховi тексти, тексти офiцiйних, дипломатичних та юридичних докушлентiв,
наiуковФ*,гежtiчнi TeKcTli заг8ýъýсгФ }iepaýTepy; гrер*ýJiа,дать{ з аркуша ý*з
IIОПеРеДНъОi гriдготовки з англiЙськоi мови на рiдну та з рiдноi на англiйську
r}эах*вi "гек*тр{; l]*даryýат}{ на рiлнiй MoBi }тсрекладИ lrlaTePiaцiв за вкжанФI*
вище тематикою; укладати реферати та анотацiТ фахових TeKcTiBi робити
рiзношлановi варiанти реферативного перекllаду.

ЗГiДНО З ВиМOГами освiтньо-професiйноi програми, вивчення навча_гrъноТ

ди*iдttт]лiн?i ма€ сflрияти набуз-гrо T;}Ki"tX к{!мt €ýrrýýtЕинсэrrрgеri як:

Iнтегра-шъна: здатнiстъ розв'язувати комплекснi теоретичнif -lillýlPilJlbrra. Jлаrнtulъ IJOзIJ язуijirfи комплексн1 теоретичн1 та
]lPaKTИT{lтi завдання i прпб;леми iлiд ча* лтрофс}{iйн*Т лiякьl***1-j 1r уg*узi
перекладу, або у процесi навчання, що гlередбачае застосування теорiЙ
та методiв системи наук. шо формують лiнгвiстику:
r Загалънi. а саме:
ЗК2. Здатнiстъ до критичного мислення, аналiз1, i синтезу
ЗК4. ЗДаГнiС'rь шLyкати, оброблятрI та аЕа"чiзтвати iнформаiдiю з р{зних
джерел
ЗК5" ЗдатлЕiсть
завданъ
зкб. Навички
технологiй
Зк8. Здатнiстъ
{ьясэваь,tи}

. Спецiальнi (фаховi) компетентностi, а саме:
фТ{?, Уп,яi rтня з*с?OсФ&"\.вати фахс:вi знанн я на п,r:r*KTl,t ;.1i

Фкз. Знання сучасних загаJIьних теорiй перекладу, що визначають
стратегiТ шерекцаду та розглядаютъся iз двох голсвних позиrtiй: жанри
гtерекладiтоТ лiтератури i жанровtl-iнформацiйна домiнанта
оригiналъних TekcTiB, що визначае методи перекладу; умiння
розрiзняти тиýý TeKcTiB i види ix rяерек::адцу
ФК5. Практичнi навички перекJIадацькоi дiяльностi в рiзних гаJD/зях
царtэдfi Фг0 госг}Фдарства.. наvки. куýьт}rри
ФК6. Здатнiстъ виконувати адекватний переклад рiзностильових
TeKcTiB ВИСОкоГо рiвня складностi; вмiння здiйснювати перекладацъкий

зоfiерsдiкуýатисъ на якостi та резулътатi ýри BиKOHalrHi

використання iнформацiйних та комунiкатив}Iих

спiлкуватися рiдною та iноземною (ними) мовою



аналiз тексту, iдентифiкувати контекстуалънi значення мовЕих*дýýi{щь, зест*Ё*tsJ.BаЖ ýекgик{}*iраматкчкi трак*ф*рпшащiц знаý}rr1правил перекладу клiше, реалiй, фразеологiчних одиниць, сусгriлъно-
полiтичrrоr термiнодогii тOщо

У результатi вивченЕя навчсLльноi дисциплiни студенти повиннi:
зн*тýý:
теоретичнi основи перекладу, akTyarbHi проблеми с}п{асного
перекяадOзнавства;
метOдику лiнгвiстичного та переюIадознавчого аЕ€tлiзу TeKcTiB рiзнихтигtiв та жанрiв;
fiрllнципи rхерекдадацъкоТ дiялък*стi ts
застосування;
к8Ецеýтуалъний та термiнол*гiчний atTap*T
здiйснюе свою дiяльнiсть;

залехсностi вiд сфери

гагqлзi, в який ý€р*кяедgч

' 0снови редагуваннrI IIерекладiв, приЕципи реферуван}Uт та компресiТ
тексту;
особливостi мiжмовного та
rяр*ф*сiйýsьIу piBнi"

мl}ккультурного сrriлкування на

вмiти:
вiдтворювати теоретичнi гlерекладацъкi моделi у г{рФцеаi здiйснення
гiерекдаду;
використовувати загаJIъно-лiнгвiстичну та професiйно-перекладацъку
комýетенцiю для забезпечення адекватýостi *ерельчs.ду
проводити лексико-семантичний та стилiстичний аналiзтексту зобlрутtтуваЕжlм заЕрФпOнсв*t{их за*обiв перfiклаýr;
письмово перекладати з англiйськот мови фаховi тексти iз швидкiстю
1000 друкова}Iих знакiв за 1 академiчну .оо"Ь;
писъмово перекладати фаховi тексти з рiдно? мOви на анг.lтiйсъку iззастосуВанняМ словника. обсяг - 600 друкOваних знакiв за 1 акад**i""у
гOдину;
здiйснювати перекIIад бесiди фаховоi тематики у норм€lJIьЕому темпi
усноi мови без запису;
складати реферати та реферативнi анотацiт рiдною та iноземною мовами
фахових TeKcTiB обсягом 6000 друковаЕrх знакiв.
орiент3,в8тися У декýичý{о*у *ооuдi мо*и, мехаtriзмах його утЕOреý{ýя та
функцiонування.

На вивченýя навчадьноi дисциплiни вiдводитьýя ?1Ф г*дин / 7. кредитiвECTS.

3. Програма навчальноi дисцпплiни

Змiстовний модулъ 1.
Перекладацъкий анаiriз тексту"



Змiстовний модуль 2.
Пробяеми шж*ье{Фв*гФ ýерекJIаду фахшвих T*KcTiB"

4" Структура навчальноТдисциплiни

назви змiстових
модулiв i тем

Кiлъкiстъ годин
деж{а форма засчна форма

усъOго У TOI\{]I числi усьоr0 у тому числi
л гI лаб с.р. л п лаб с.р.

1 /,
.,,

J 4 5
,I

U q i8 11 1з
Модуль 1

зпgiст*вцй кgдулъ 1" ýерекладацъкrrй аналýз rйБ
Тема 1. Мова l зо
технiчнlтх TeKcTiB 

{

як об'еrст i

перекJrадацьких 
lдослiджень l

15 15

Тема 2. Технiчний
текст. Сутнiстъ та
ётапи
шерекlIадацъког0
аналiзу фахового
текстv

30 15 15

Тема З.

Прагматична
спрямованiсть
технiчних TeKcTiB

30 15 15

Разом за
змiстовцм
*rодулем 1

90 45 45

Модуль 2
sMleToBжй шод*vль, Z. lýрgблемн ýЕsьмOвOгý fisрекледу фаховкх .гекетiв

Тема 1.

ýiнгв!стичнi й
перекJIадознавчi
*собливостi
технiчних TeKcTiB

40 2а 20

Тема 2. Лексичнi,
стилiстичнi й

4с 20 2а



граматичнi
црOýдеми
перекJIаду

28Т*ма З. Сгrецифiчттi
проблеми
riерýклаýд фах*вкх
TeKcTiB

4s 2*

Разорr за
змiстовим
модулем 2

1zfi 60 60

Усьоrо годрrн 2,1* 18ý 1в5

5. Теми практичних занять

б. Са остlи

Гра*сати,тнi аслrекти технlqrтrлr TeKcTiB.
лексичнi аспекти

кýадflгБкий ана-шiз

гIерекjIаду технiчних TeKcTiB.
TepMiHa в техтriчких текстfiх-

аспекти перекJIаду технiчних TeKcTiB.

Пер екладтехнiчноТ допlо*Бrчцii
Переклад сулровiд**Т доuуЙоrЙii
Перекrrад оrrисiв rrаr*"iБ
особдивостi
опорою Еа
powerpoint.

пrдготовки

розроблений
уýнOго перекгIаду

письмовий макет
гlрезентазiТ з
в програмi

.lrгs

з/п Кiлъкiсlъ
годин

дфн зфн
I

15



2 Аналiз пiдходiв ау{асних лiнгвiстiв до визначенн;I
fiоýýтъ Ётиý}0 та }канру" ýТрагматика вr*<iднсго т*кЁт&

l5

a
J Переклад та стилiстичний аналiз наукOвих TeKcTiB 15
ll
+ П*реклад с!{гýа-ЕьЕ*Т rтатеrrтжо? лiтератури 1d1J

5 Консультативний переклад 15

6 Гф*бзrеми усt{ог0 глiлгот*вленOгс гlерекJrаду. F*зр*бка
основцих етапiв обробки iнформацii для презентыдiТ
H*Boi продукцiТ копдпанiТ.

t5

7 Укладання робочого термiнологiчного словника для
роботи з технiчними текстаIчlи

15

Усьоrо 1в5

7. Методи навчаýrrý
1. поясненIuI викладача;
2- орrанiзацiя самостjйшsгс шоýщrку сryдентiв;
З. управлiння навч€lJIъною дiяльнiстю;
4. реалiзацiя контроJIю за усгriшнiстю студентiв
5. фоновi тренiнги.

8. Методи коIIтролю

Метод усного контрслIо: iндивiдуаjlьýе
вiдовiдь як елемент скJIадання залiку.
Метод ýи*ъfufоtsаго ксýтрOлю: тести,
переклад, переклади TeKcTiB, виконання
скJiаданвrt залiку.
Метод самокOЕтроJIю.

й фронтальне ЁхIиryваннri; усýаl.

,)
z,-

з.

кснтрOJIьна раФжq
шисъмового завдання як

д*tкý&ýт*
елемеЕт

9. Розпвдiл ýалiв, ще отрi{му!sть схгудевти

ВiдвiдуваЕнrl лекцiй 10

Активнiсть Еа практичних за}uIттях 40
Контрольна роб*та 1

Контролъна робота 2
1*

10
К*мляексна кOýтрЁлеýа робота 2s
Залiк 10

Уеьtrго: 10с

Шкала оцiнюваЕня: нацiональна та ECTS



Сума балiв за
Bci види

навчальнот

дiядьностi

0щiнка
ECTS

Оцiшка за нацiональною шк€}пою

дjlrt екзамену, курgоЕог0
шроекту (роботи),
ýрактЕки

дJI,I заJrlку

90 _ 100 А вiдмiнно

зараховано
82-89 в

добре74-81 с
f}4- l i D

задовlлъЕо
60-6з Е

з5-59 Fх
н*зад*влльн0 з

можливiстю повторного
скýадан}iý[

цs зереýсваЕ* з
мож.главiстю
пOвтOрног0
скJIаданЕjI

0-34 F

кезад*кiльн* з
обов'язковим

повторним вивченнr{м

дисцигiлiни

не зарахOвано
об*в'язксgим
повторним
виýчеýвýм
дисциплiни

I 0. Методичне забезпечепця

1. Консцект пекцiй з навчальноi дисциплiни кГlерекJIед фахових TeKcTiB з

основноi iноземноi мовп> для студентiв, якi навчаються за оIш
<<Германськi мови та лiтератури {переклад вItIJючно)>

2. Методичнi вказiвки до практичних занrIтъ з дисциrrлiни кПереклад

фахових TeKcTiB з ocнoBнoi iноземноi мови} дJUt студентiв, якi навчаються за

ОПП <<Германсъкi мови та лiтераryри (переклад включýO)D

з. Методичнi вказiвки д0 самостiйllот роýоти з дисциfiлiни кгiереклад

фахових TeKcTiB з основнОТ iноземноi мовш> для студентiв, якi навчаються за

ОГIП <<Германськi мови та лiтераryри {переклад включно)>>

4. РОЗдатковий MaTepia.ll: тексти рiзних жанрiв для лiнгвiстичного аналiзу та

Еерекдаду.

11. Рекомендована лiтераryра



Базова

1" Алексеева И. С. fiрофессионалъний треýвнг I1ереводчика. СIIб.:

Издателъство <<Союз>, 2001. -288 с.

2. Бабенко Л. П. Лингвистический аналiз художественнOго текста. Теория

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

З" Брандес М. Гl. {Iровоторов В. И. IТредЕереводческий аt{ализ текста.

Москва : Тезаурус, 2001 .224 с"

4. ВьЮкОва Т. Б. Васемьдесят IIять радостей и 0гOрчений: измышлеЕия

редактора2-е изд. Москва: Книга, 1986. 2З| с,

5. Кочан I. М. Лiкгвiстичкий аналiз тексту : Навч. tTociб., 2-ге вид.,

перероб. i доп. Киiв : <<ЗнанняD,2008. 42З с.

6. МИроrтюк Н. fi. Дiнгвiстичний анадiз художнього тексry: Зб. вrrрав i

завдань. КиiЪ: Вища школа, t99З.159с.

fiопомiжна

t. Карабан В. I. ГtерекJIад англiйсъкоТ науково? i технiчноt яiTeparypyl:. в 2

Ч. : гrосiбник-Довiдник. Ч. 1 Граматичнi труднощi. Вiнниця : Нова книга,

2S01 .271 с.

2. Карабан В. I. Переклад ангдiйсъкоi науковоТ i технiчноТ лiтератури.

ГРаМатичн1 труднощi, лексичнi, термiнологiчнi та }канрово-стилiстичrлi

пРоблеми ; в 2 ч. : посiбник-довiдник. Ч. 2 Лексичнi, термiнологiчнi та

]канрово*стилiсти.rнi труднощi. ýiнниця : Нова кЕига, 2Ф81. ЗOЗ с.

З. Коптiлов В. Теорiя i практика перекJIаду: Навч. посiбник. Киiв:

Юнiверс,2003. 280 с.

4. Коруяець I. В. Теорiя i практика шерекладу (аспектний гrереклад).

Вiнниr{я: Нова кЕига, 2Фfi1 . 446 с.

5. Мирам Г.Э.основы перевода {на англ. яз.) Киев: Эльга. Ника-Щентр,

2О82. 246 с.



6- ПолоВ с. А. Техничsский перевод и деловая КОМ!уIУНикация ýа
английском языке : Учебн. Пособие. Велиrшrй Ftrовruрод : FIовmр. rос. ун-т
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