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Анотація 

Курс «Технічний переклад за професійним спрямуванням» розширює професійний та 

лінгвістичний світогляд студентів, створює теоретичну основу для набуття практичних навичок 

та умінь у галузі перекладу текстів професійного призначення, поглиблює їхню практичну 

мовну підготовку. Зміст навчання складається з виконання письмових перекладів з англійської 

мови на українську та навпаки науково-технічних текстів з різних фахових напрямків. 

Текстовий матеріал має оригінальний неадаптований характер. Під час навчання розглядаються 

основні лексико-граматичні особливості стиля науково-технічної літератури та засоби їх 

відтворення у перекладі. Студенти також ознайомлюються з жанровою класифікацією науково-

технічних документів. 

Ключові слова: технічний переклад, лексичні, граматичні та жанрово-стилістичні проблеми 

перекладу, терміносистема, аутентичні матеріали 

 

Course Annotation 

 

The course "Technical translation for professional purposes" expands the professional and linguistic 

worldview of students, creates a theoretical basis for the acquisition of practical skills in the field of 

translation of professional texts, deepens their practical language training. The content of training 

consists of written translations from English into Ukrainian and vice versa of scientific and technical 

texts from various professional fields. The text materials have an original authentic character. During 

the study, the main lexical and grammatical features of the scientific and technical literature style and 

the means of their reproduction in translation are considered. The students also get acquainted with the 

genre classification of scientific and technical documents. 

Keywords: technical translation, lexical, grammatical and genre-stylistic problems of translation, 

terminology, authentic materials 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технічний переклад за 

професійним спрямуванням» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності «113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки» за освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерні науки», «Інформатика»». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія та практика перекладу в галузі 

комп’ютерних наук на матеріалі англійської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний та практичний курс англійської мови, загальне 

мовознавство, сучасна українська літературна мова. 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1 Мета курсу: ознайомлення студентів з основними сучасними методами перекладу, 

створення в них теоретичної та практичної бази для формування навичок та вмінь необхідних в 

їх майбутній діяльності, надання практичних порад з оптимізації процесу письмового перекладу 

з допомогою комп’ютера. 

1.2 Завдання курсу: 

1. Засвоєння методики перекладу текстів, послідовності дій необхідних для 

кваліфікованого виконання письмового перекладу; 

2. Оволодіння спеціальним програмним забезпеченням для виконання якісного перекладу 

та оформлення документу; 

3. Знання різних видів перекладацьких трансформацій у науково-технічному тексті; 

4. Оволодіння системами машинного перекладу, принципами їх роботи, створення та 

оптимізації роботи системи машинного перекладу; 

5. Вміння вирішувати лінгвістичні проблеми при реалізації технічного перекладу. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1.Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ 

методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу 

інформації в предметній області комп'ютерних наук. 

ПРН 2. Знати лексичних, граматичних, стилістичних особливостей державної та іноземної 

лексики, термінології в галузі комп’ютерних наук, граматичних структур для розуміння та 

продукування усно й письмово іноземних текстів у професійній сфері.  

ПРН 2. Спілкуватись державною та іноземними мовами на професійному рівні, розробляти 

державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних 

технологій, читати, розуміти та застосовувати технічну документацію українською та 

іноземними мовами в професійній діяльності. 

ПРН 4. Володіти та користування типовими для професійної комунікації лексико-

синтаксичними моделями, побудова комунікацій в усній і письмовій формі державною та 

іноземною мовами, виходячи із цілей і ситуації спілкування 

ПРН 5. Відповідальність за точність і коректність висловлювань державною та іноземною 

мовами  

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ІІ. Фахові: 
СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків 

СК5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-

технічних і соціально-економічних системах різного призначення 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Словниковий склад англійської мови. 

Тема 2. Асиміляція запозичень в англійській мові. 

Тема 3. Словотворення в англійській мові: перекладацький підхід. 

Тема 4. Структура слова. Морфемний аналіз. 

Тема 5. Продуктивні та непродуктивні морфеми. 

Тема 6. Конверсія. Словоскладання. Складні слова. 

Тема 7. Лексична та граматична валентність. Структура та класифікація словосполучень. 

Тема 8. Вільні сполучення та фразеологічні сполучення. 

Тема 9. Типи семантичних відносин між словами. Еквівалентність.  

Тема 10. Зміна значення слова. Полісемія. 

Тема 11.  Історія та основні поняття теорії та техніки перекладу. 

Тема 12. Граматичні проблеми технічного перекладу. 

Тема 13. Форми наказового способу дієслів. Складний присудок. 

Тема 14. Герундій. Інфінітив. Переклад означення. 

Тема 15. Переклад дієприкметника, модальних дієслів. Часові форми дієслова у науково-

технічних текстах. 

Тема 16. Переклад термінів. 

Тема 17. Переклад складних термінів. 

Тема 18. Переклад слів-реалій, іншомовних виразів, абревіатур. 

Тема 19. Переклад метафоричних термінів. 

Тема 20. Варіативність у перекладі багатокомпонентних термінів. Переклад неологізмів. 

Тема 21. Додатки та комп’ютерні програми. 

Тема 22. Додатки у сфері медицини. 

Тема 23. Шкідливі ПЗ. Архітектура вірусу. 

Тема 24. Передача повідомлення. Комп’ютерна симуляція. 

Тема 25. Комп’ютерне моделювання. 

Тема 26. Функціональний стиль технічної літератури. 

Тема 27. Синтаксичні конструкції та звороти. 

Тема 28. Переклад заголовків наукових статей та термінів. 

Тема 29. Адекватність у перекладі. Переклад фразеологізмів. 

Тема 30. Формальний підмет. Порядок слів у реченні. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Айзікова Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Науково-

технічний переклад” для студентів механіко-математичного факультету. Миколаїв, МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського, 2018. 170 с. 

2. Шиян Т.В. «Практична лексикографія та комп’ютерний переклад» // Навчально-методичний 

комплекс з курсу. Миколаїв: МНУ, 2012. 95 с. 

3. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів: Вищашк. Вид-во 

при Львів, ун-ті, 1983. 

4. Карабан В.І. Мейс Дж. Переклад з української на англійську мову. Навчальний посібник-

довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003.608 с. 

5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. К.: Видавництво університету. Київ., 1982. 

6. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад англомовної технічної літератури. 

Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2006. 296 с. 

Допоміжна 

1. Bell R.T. Translation and Translating. London: Cambridge Press, 1991,480 p.  

2. Hatim B., Mason I. Discourse and the Translator. New York: Brooklyn Bridge, 1988,  490 p. 

3. Newmark P.A. Textbook of Translation. New York: Harrison Press, 1988, 390 Hornby A.S. Oxford 

Andvanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press. 1980. 

4. Spears R.A., Georgeoliani D. Essential American Idioms. Lincolnwood (Chicago): NTC Publishing 

Group, 1997. 



 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання для 

самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 
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