




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів– 7 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

(за вибором) 

  

Модулів – 4 
 

Спеціальність 

035 Філологія 

 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

5-й, 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5/ 4 

самостійної роботи 

студента –2,5/ 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 
 

Практичні, семінарські 

105 год. 
 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

105 год. 
 

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 7.0 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета : формування навичок адекватного перекладу фахового тексту з 

урахуванням його функціональних та стильових параметрів, стилістичних та 

прагматичних особливостей. 

 

Завдання: 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. 

 

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 анотації рідною та іноземною мовами 

фахових текстів обсягом 6000 друкованих знаків. 

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та 

функціонування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1.  

Перекладацький аналіз тексту. 

 

Змістовний модуль 2.  

Проблеми письмового перекладу фахових текстів. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Перекладацький аналіз тексту 

Тема 1. Мова 

технічних текстів  

як об’єкт 

перекладацьких 

досліджень 

30  15  15      

Тема 2. Технічний 

текст. Сутність та 

етапи 

перекладацького 

аналізу фахового 

тексту 

30  15  15      

Тема 3. 

Прагматична 

спрямованість 

технічних текстів 

 

30  15  15      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90  45  45      

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Проблеми письмового перекладу фахових текстів 

Тема 1. 

Лінгвістичні й 

перекладознавчі 

особливості 

технічних текстів 

40  20  20      

Тема 2. Лексичні, 

стилістичні й 

граматичні 

проблеми 

перекладу 

40  20  20      

Тема 3. Специфічні 

проблеми 

перекладу фахових 

текстів 

40  20  20      

Разом за 120  60  60      



змістовим 

модулем 2 

Усього годин 210  105  105      

 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Визначення текстових жанрів у письмовому перекладі.  10  

2 Прагматичні характеристики вихідного тексту. Попередній 

перекладацький аналіз тексту. 

10  

3 Граматичні аспекти перекладу технічних текстів. 10  

4 Лексичні аспекти перекладу технічних текстів. 

Перекладацький аналіз терміна в технічних текстах.   

10  

5 Стилістичні аспекти перекладу технічних текстів. 10  

6 Переклад наукових та науково-популярних текстів.  10  

7 Переклад технічної документації.   10  

8 Переклад супровідної документації. 10  

9 Переклад описів патентів. 10  

10 Особливості підготовки усного перекладу презентазії з 

опорою на розроблений письмовий макет в програмі 

PowerPoint. 

15  

 Усього  105  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Лінгвістичний та перекладацький аналіз текстів. 

Ознайомлення з підходами до перекладацького аналізу у 

у джерелах зі списку базової літератури [1; 3] 

15  

2  Аналіз підходів сучасних лінгвістів до визначення 

понять стилю та жанру. Прагматика вихідного текста 

15  

3 Переклад та стилістичний аналіз наукових текстів 15  

4 Переклад сигнальної патентної літератури 15  

5 Консультативний переклад 15  

6 Проблеми усного підготовленого перекладу. Розробка 

основних етапів обробки інформації для презентації 

нової продукції компанії. 

15  

7 Укладання робочого термінологічного словника для 

роботи з технічними текстами 

15  



 Усього 105  

 

7. Методи навчання 

1. пояснення викладача;  

2. організація самостійного пошуку студентів;  

3. управління навчальною діяльністю;  

4. реалізація контролю за успішністю студентів 

5. фонові тренінги.  

 

8. Методи контролю 

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

відовідь 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.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 

 

10 

Активність на практичних заняттях 40 

Контрольна робота 1 

Контрольна робота 2 

10 

10 

Комплексна контрольна робота 20 

Залік 10 

Усього: 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

не зараховано з 

можливістю 



складання повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Переклад фахових текстів з 

основної іноземної мови» для студентів, які навчаються за ОПП 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Переклад 

фахових текстів з основної іноземної мови» для студентів, які навчаються за 

ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Переклад 

фахових текстів з основної іноземної мови» для студентів, які навчаються за 

ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)» 

4. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для лінгвістичного аналізу та 

перекладу. 

 

 

11. 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/ 

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# 

 

 

 

 

 

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

