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                                                                                                                              Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем.  

Метою викладання навчальної дисципліни  «Переклад фахових текстів з 

основної іноземної мови» є формування навичок адекватного перекладу 

фахового тексту з урахуванням його функціональних та стильових параметрів, 

стилістичних та прагматичних особливостей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 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;  
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• редагувати на рідній мові переклади матеріалів за вказаною вище 

тематикою;  

• укладати реферати та анотації фахових текстів; робити  різнопланові варіанти 

реферативного перекладу. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна компетентність: 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 компетентності: 

ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 

принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК6. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань 

ЗК8. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 

ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді 

ЗК12. Здатність планувати та управляти власним часом 

ЗК13. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та впроваджувати 

їх у особистій та професійній діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК1. Володіння основними поняттями перекладознавства як 

міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис перекладу як виду 

комунікативної діяльності у різних її типах; знання історичних особливостей 

перекладацького процесу, еволюції принципів та прийомів перекладу; 

поглиблені знання принципів та методів української школи перекладу у їхній 

історичній динаміці 

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 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

 



РН1. Демонструвати знання основних понять перекладознавства як 

міждисциплінарної галузі знань; розуміння істотних рис перекладу як виду 

комунікативної діяльності у різних її типах; знання історичних особливостей 

перекладацького процесу, еволюції принципів та прийомів перекладу; 

поглиблені знання принципів та методів української школи перекладу у їхній 

історичній динаміці; 

РН2. Демонструвати знання сучасних теорій перекладу, що визначають його 

стратегії й методи; 

РН7. Виконувати адекватний переклад різностильових текстів; 

РН8. Обирати перекладацькі стратегії згідно з жанрово-стилістичною 

домінантою тексту; 

РН9. Здійснювати редагування перекладу (власного і чужого); 

РН10. Користуватися науково-методичною і фаховою літературою з метою 

вдосконалення власних перекладів; 

РН11. Використовувати відомі алгоритми лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, а також розробляти нові підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

РН13. Здійснювати перекладацький аналіз тексту; 

РН14. Використовувати теоретичні знання на практиці, володіти здатністю до 

творчого перетворення знань; застосовувати творчі здібності, які 

характеризують готовність до створення принципово нових ідей; 

РН18. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при виконанні перекладів 

фахових текстів; 

РН19. Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та 

невизначених ситуаціях; 

РН20. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

власної професійної діяльності; 

РН21. Управляти власним навчанням з метою самореалізації в професійній 

сфері; 

РН23. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності; 

Структура курсу 
К-сть 

год 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

ПЗ СР 

Змістовий модуль 1. Перекладацький аналіз тексту 

30 30 Тема 1. Мова 

технічних текстів  

як об’єкт 

перекладацьких 

досліджень 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 



тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 
 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 

30 30 Тема 2. Технічний 

текст. Сутність та 

етапи 

перекладацького 

аналізу фахового 

тексту 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 

30 30 Тема 3. 

Прагматична 

спрямованість 

технічних текстів 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 



Змістовий модуль 2. Проблеми письмового перекладу фахових текстів 

40 40 Тема 1. 

Лінгвістичні й 

перекладознавчі 

особливості 

технічних текстів 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 

40 40 Тема 2. Лексичні, 

стилістичні й 

граматичні 

проблеми 

перекладу 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 

40 40 Тема 3. Специфічні 

проблеми 

перекладу фахових 

текстів 

РН7. Виконувати 

адекватний переклад 

різностильових текстів; 

РН8. Обирати 

перекладацькі стратегії 

згідно з жанрово-

стилістичною домінантою 

тексту; 

РН9. Здійснювати 

редагування перекладу 

(власного і чужого); 

формування розуміння 

мови як системи; 

формування навичок 

адекватного перекладу 

фахового тексту з 

урахуванням його 

функціональних та 

стильових параметрів, 

стилістичних та 

прагматичних 

особливостей 



РН11. Використовувати 

відомі алгоритми 

лінгвостилістичного та 

перекладознавчого аналізу, 

а також розробляти нові 

підходи до інтерпретації 

текстів різних жанрів; 

 

 

     Політика оцінювання 

    Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних занять 

Щотижня, згідно 

розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка 

теоретичних питань 

та додаткових 

практичних завдань 

(у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно 

розкладу: 

http://193.189.127.179:50

10/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(тестова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, 

правильність виконання 

завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/opp) 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за роботу 

у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами  

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/pereklad-fahovyh-tekstiv-z-osnovnoyi-

inozemnoyi-movy 

 2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/pereklad-fahovyh-tekstiv-z-osnovnoyi-inozemnoyi-movy
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/pereklad-fahovyh-tekstiv-z-osnovnoyi-inozemnoyi-movy
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, 

а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності 

творів приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий 

за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт 

плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

1. http://krnu.org/course/view.php?id=882 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

2. http://krnu.org/course/view.php?id=883 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

3. Програма навчальної дисципліни. 

4. Робоча програма навчальної дисципліни. 

5. Методичні вказівки щодо виконання практичних  занять. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

7. Питання до заліку. 

8. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

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. 

Інформаційні та електронні 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/0B5Fw3tLrNkWBaXFtZ1JwR01Sa3UxXy1NOWx

yZ3IzZw/edit?pli=1# 

4. http://krnu.org/course/view.php?id=882  (електронний курс на платформі 

Moodle) 

5. http://krnu.org/course/view.php?id=883 (електронний курс на платформі 

Moodle) 

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

