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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Переклад 

технічної літератури» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Німецька мова і література» підготовки магістрів спеціальності: 035.043 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають методи та 

прийоми перекладу технічної літератури. 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичний курс «Переклад технічної 

літератури» нерозривно тематично пов’язаний з практикою перекладу з 

основної мови, соціолінгвістичними та прагматичними проблемами 

перекладу, двостороннім послідовним перекладом.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Переклад технічної літератури» має за мету конвертувати важливі 

положення теорії перекладу в базові, універсальні перекладацькі вміння.  

Завдання курсу полягають в тому, щоб формувати перекладацькі 

компетенції, активно засвоювати фахову технічну лексику; набувати тверді 

навички адекватного перекладу письмових текстів з німецької мови на 

українську і навпаки; розкривати значення слова за допомогою контексту; 

правильно застосовувати перекладацькі трансформації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні (загальнокультурна, соціальна): здатність 

застосовувати знання на практиці; здатність до аналізу та синтезу загалом; 

здатність до навчання; робота в команді; уміння працювати самостійно.  

ІІ. Фахові: соціолінгвістична,перекладацька, мовленнєва. 

- Уміння продемонструвати знання з техніки перекладу німецької мови.  

- Уміння інтерпретувати та пояснювати фонетичні, лексичні та 

граматичні явища під час перекладу з німецької мови на українську. 

http://refs.in.ua/konspekt-lekcij-z-disciplini-teoriya-perekladu.html
http://refs.in.ua/konspekt-lekcij-z-disciplini-teoriya-perekladu.html


- Навики знаходити інформацію з первинних та вторинних 

інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи 

онлайн. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит І. 

Тема 1. Морфологічні труднощі перекладу технічних текстів. 

Кредит ІІ. 

Тема 2. Лексичні труднощі перекладу технічної літератури.  

Кредит ІІІ. 

Тема 3. Синтаксичні особливості перекладу технічних текстів. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика : Учебное пособие 

по устному и письменному переводу. – С.-Петербург : Союз, 2013. – 288 с. 

2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – 

Вінниця: Нова книга, 2006.  

3. Теплякова Е. К., Обрядина О. В. Книга для чтения для студентов инженерно-

технических специальностей. – Тамбов, 2002.  

4. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002.  

5. Хаит Ф. С. Пособие по переводу технических текстов : учеб. Пособие. – 5-е 

изд., испр. – М.: Высш. шк., Издательский центр «Академия», 2001. – 159 с. 

6. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с 

немецкого языка на русский. – М., 1990.  

7. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова : навч. 

посіб. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 214 с.  

Допоміжна 



1. Комиссаров В.Н. Cовременное переводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

2. Коптилов В.В. Теория и практика художественного перевода. – К., 2002. 

3. Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. 

– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 148 с. 

4. Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі / за ред С.О. Швачко 

та ін. – Суми: СумДУ, 2008. – 195 с. 

5. Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і 

експансія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 283 с. 

6. Науменко А.М. Типологія лінгвопоетики // Нова філологія. – Запоріжжя: 

ЗДУ, 2001. – С. 166–337.  

7. Das Problem der Übersetzung. – Le probleme de la traduction. – Baden-Baden: 

Nomos, 1999. – 239 S. 

8. Fabricius-Hansen C. Übertragung, Annäherung, Angleichung. – FaM: Lang, 

2000. – 149 S. 

9. Fix U., Poethe H., Yos G. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. – Frankfurt 

a. M.: Lang, 2001. – 236 S. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

- конспект першоджерел; 

- виконання вправ; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання; 

- тестування; 

- виконання контрольних вправ. 

 

 

 


