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Анотація  

У процесі вивчення дисципліни «Переклад спеціальних текстів» студенти 

набувають мовленнєвих навичок і вмінь та засвоюють лінгвістичні і 

соціокультурні знання, мають можливість розвивати перекладацькі компетенції 

та загальні уміння спілкування англійською мовою, набувають впевненості 

щодо використання мови як засобу комунікації та перекладу при перекладі 

спеціальних текстів Належна увага в цьому курсі приділяється обґрунтуванню 

лінгвістичної природи певних типів мовних одиниць, встановленню їх 

семантичного навантаження та, відповідно до цього, визначенню способів їх 

адекватного перекладу на рівні слова, словосполучення, речення чи тексту.  

Ключові слова: спеціальні тексти, лінгвістичні, соціокультурні знання, 

перекладацька компетентність 

 

Annotation 

 

Іn the process of studying the discipline "Translation of special texts" students 

acquire speaking skills and acquire linguistic and socio-cultural knowledge, have the 

opportunity to develop translation skills and general communication skills in English, 

gain confidence in using language as a means of communication and translation. this 

course focuses on substantiating the linguistic nature of certain types of language 

units, establishing their semantic load and, accordingly, determining ways to 

adequately translate them at the level of words, phrases, sentences or text. 

Keywords: special texts, linguistic, sociocultural knowledge, translation competence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Переклад спеціальних 

текстів англійською» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), 

перша – англійська, за освітньо-професійною програмою «Переклад».  

Предметом вивчення є навчання перекладу спеціальних текстів 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретична фонетика, теоретична лексикологія, 

теоретична граматика англійської мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета курсу: ознайомлення студентів-магістрантів з новітніми напрямами 

перекладознавства, орієнтованих на текст і текстуальність як об’єкти наукового дослідження, 

релевантні для перекладу.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з новітніми 

типологіями текстів і критеріями текстуальності, релевантними для перекладу; видами, 

жанрами і композиційною структурою текстів різних функціональних стилів, принципами, 

методами і моделями перекладу різних текстових жанрів на всіх етапах здійснення 

перекладацької діяльності: від попереднього перекладацького аналізу тексту вихідної мови 

через перекладацькі трансформації та когнітивні процедури перекладу до редагування і 

експертизи перекладеного тексту цільової мови;поглибити теоретичні й практичні знання 

майбутніх філологів-перекладачів та удосконалити їх навички у галузі сучасних методик 

аналізу дискурсу з метою виявлення у тексті семантичного ядра (змістового центру), 

ключових слів, лексико-семантичних зв’язків між словами, що забезпечують когезію 

(зв’язність) тексту;поглибити знання студентів з основ стилістичного (жанрового), 

комунікативно-прагматичного та гендерного аналізу тексту; розвинути уміння студентів 

диференціювати оригінальні тексти за функціональним стилем та у зв’язку з цим 

застосовувати різні засоби перекладу. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1.Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною 

та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН 3.Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 5.Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7.Розумітиосновніпроблемифілології та підходи до 

їхрозв’язанняіззастосуваннямдоцільнихметодів та інноваційнихпідходів. 

ПРН 8.Знати й розуміти систему мови, загальнівластивостілітератури як мистецтва слова, 

історіюмови (мов) і літератури (літератур), щовивчаються, і вмітизастосовуватицізнання у 

професійнійдіяльності. 

ПРН 9.Характеризуватидіалектні та соціальнірізновидимов(и), щовивчаються(ється), 

описуватисоціолінгвальнуситуацію. 

ПРН 10.Знати нормилітературноїмови та вмітиїхзастосовувати у практичнійдіяльності. 

ПРН 11.Знати принципи, технології і прийомистворенняусних і 

письмовихтекстіврізнихжанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ПРН 12.Аналізуватимовніодиниці, визначатиїхнювзаємодію та характеризуватимовніявища і 

процеси, щоїхзумовлюють. 

ПРН 13.Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжноїхудожньоїлітератури й 

усноїнародноїтворчості, визначатиїхнюспецифікуймісце в літературномупроцесі (відповідно 

до обраноїспеціалізації). 



ПРН 14.Використовуватимову(и), щовивчається(ються), в усній та письмовійформі, у різних 

жанрово-стильовихрізновидах і регістрахспілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язаннякомунікативнихзавдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

ПРН 15.Здійснюватилінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальнийфілологічнийаналізтекстіврізнихстилів і жанрів. 

ПРН 16.Знати й розумітиосновніпоняття, теорії та 

концепціїобраноїфілологічноїспеціалізації, умітизастосовуватиїх у професійнійдіяльності. 

ПРН 17.Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретуватифактимови й мовлення й 

використовуватиїх для розв’язанняскладних задач і проблем успеціалізованих сферах 

професійноїдіяльності та/абонавчання. 

ПРН 18.Матинавичкиуправліннякомплекснимидіямиабо проектами при розв’язанніскладних 

проблем у професійнійдіяльності в галузіобраноїфілологічноїспеціалізації та нести 

відповідальність за прийняттярішеньунепередбачуванихумовах. 

ПРН 19.Матинавичкиучасті в наукових та/абоприкладнихдослідженнях у галузіфілології. 

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13.Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1.Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 

знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), 

що вивчаються(ється). 

ФК 4.Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні 

періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію 

напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про 

тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури. 

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), 

в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 



ФК  8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9.Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів 

і жанрів. 

ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Лінгвістика тексту в аспекті перекладу. Текстові категорії. 

Взаємообумовленість категорій «стиль» і «текст». Міждисциплінарність лінгвістики 

тексту: з’язок лінгвістики тексту, функціональної стилістики тексту і попереднього 

перекладацького аналізу. Дефініція поняття «текст»: проблемні аспекти. Значення і 

використання лексеми «текст» в історії європейського мовознавства від античності до 

Нового часу. Еволюція наукових уявлень про текст у ХХ столітті. Текстоутворюючі ознаки. 

Визначальні ознаки поняття «текст» у сучасній лінгвістиці тексту. Спірні текстуальні 

ознаки. 

Жанрово-стильова домінанта (ЖСД) тексту як  ключове поняття жанрової теорії 

перекладу. 

Тема 2. Типологія текстів. 

Класифікація текстів за ступенем перекладності А.Нойберта. Жанрова класифікація 

Р.Юмпельта. Класифікація текстів за принципом відповідності позамовній реальності 

В.Коллера.  Макростилістична типологія текстів Б.Зандіг за принципом стилістичного 

зразка. Функціональні класифікації видів і жанрів текстів. Класифікація композиційно-

мовленнєвих форм М.Брандес, В.Провоторова. 

Тема 3. Принципи і методи перекладу інформативних і апелятивних текстових 

жанрів у руслі сучасних теорій перекладу. Проблеми перекладу інформативних текстів. 

Основні та додаткові функції інформативних текстів. Жанри текстів з приматом 

інформативної функції. Особливості перекладу ділової кореспонденції. Прийоми перекладу 

технічних інструкцій і правил з експлуатації для користувачів. Переклад наукових текстів: 

підручників, наукових статей, монографій, виступів на конференціях. Особливості перекладу 

патентів, договорів, свідоцтв, судових вироків.  

Тема 4.  Проблеми перекладу апелятивних текстів.  

Переклад і жанровий аналіз публіцистичних текстів.  Передова стаття, колонка, глоса.  

 Труднощі перекладу рекламних текстів. Шляхи збереження впливу на адресата у 

перекладі.  

 Релігійні тексти як жанрова проблема перекладу. Множинність перекладу Біблії.  

Тема 5. Принципи і методи перекладу експресивних текстів у руслі сучасних 

теорій перекладу. Проблеми перекладу експресивних (наративних і поетичних) текстів.  

Переклад і жанровий аналіз художніх творів. Типологія жанрів художнього і 
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