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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Технічний 

переклад за професійним спрямуванням” складена Айзіковою Л.В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 113 

Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки. 

Предметом вивчення дисципліни«Технічний переклад за професійним 

спрямуванням» є теоретичні основи перекладу текстів з науково-технічної 

тематики 

Міждисциплінарні зв’язки: іноземна мова, ділова українська мова. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1Метавикладання навчальної дисципліни “Технічний переклад за 

професійним спрямуванням ”  - 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. 

1.2Основними завданнями вивчення дисципліни “Технічний переклад за 

професійним спрямуванням” є навчити студентів: 

- методики перекладу текстів, послідовності дій необхідних для 

кваліфікованого виконання письмового перекладу; 

- використовувати спеціальне програмне забезпечення для виконання 

якісного перекладу та оформлення документу; 

- різних видів перекладацьких трансформацій у науково-технічному 

тексті; 

- використовувати системи машинного перекладу, принципи їх 

роботи, створення та оптимізації роботи системи машинного перекладу; 

- вирішувати лінгвістичні проблеми при реалізації машинного 

перекладу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, системами 

інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові:  знає методику перекладу науково-технічної літератури, 

основні науково-технічні поняття; володіє лексико-граматичним мінімумом для 

реферування, анотування наукової і технічної літератури та науково-технічного 

перекладу; використовує системи машинного перекладу та програмне 

забезпечення необхідне для виконання повного циклу перекладу; володіє 

сучасними тенденціями в сфері машинного перекладу, теорією та практикою 

машинного перекладу; вміє здійснювати перед та після перекладацький аналіз 

тексту та виконувати його редакцію. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи  лексикології для технічного перекладу. 

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 не продуктивні морфеми. 

Кредит 2. Лексичні проблеми перекладу. 

Тема 1.Конверсія. Словоскладання. Складні слова. 

Тема 2.Лексична та грамматична валентність. Структура та класифікація 

словосполучень. 

Тема 3.Вільні сполучення та фразеологічні сполучення. 

Тема 4.Типи семантичних відносин між словами. Еквівалентність. 

Гіпонімічність. 

Тема 5.Зміна значення слова. Полісемія. 

Кредит 3. Граматичні проблеми технічного перекладу. 

Тема 1.Історія та основні поняття теорії та техніки перекладу. 

Тема 2.Граматичні проблеми технічного перекладу. 

Тема 3.Форми наказового способу дієслів. Складний присудок. 

Тема 4.Герундій. Інфінітив. Переклад означення. 

Тема 5. Переклад дієприкметника, модальних дієслів. Часові форми дієслова у 

науково-технічних текстах. 

Кредит 4. Лексичні та фразеологічні особливості технічного перекладу. 

Тема 1. Переклад термінів. 

Тема 2. Переклад складних термінів. 

Тема 3. Переклад слів-реалій, іншомовних виразів, абревіатур. 

Тема 4. Переклад метафоричних термінів. 

Тема 5.Варіативність у перекладі багатокомпонентних термінів. Переклад 

неологізмів.  

Кредит 5. Технічні аспекти технічного перекладу.  

Тема 1.Додатки та компютерні програми. 

Тема 2.Додатки у сфері медицини. 

Тема 3.Шкідливі ПЗ. Архітектура вірусу. 

Тема 4. Передача повідомлення. Компютерна симуляція. 

Тема 5.Компютернемоделювання. 

Кредит 6. Жанрово-стилістичні проблеми технічного перекладу. 

Тема 1.Функціональний стиль технічної літератури. 

Тема 2.Синтаксичніконструкції та звороти. 

Тема 3. Переклад заголовків наукових статей та термінів. 

Тема 4.Адекватністьуперекладі. Переклад фразеологізмів. 

Тема 5.Формальнийпідмет. Порядок слів у реченні. 

Кредит 7. Переклад специфічних лексичних та граматичних явищ. 
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Тема 1.Перекладацькі транформації. 

Тема 2.Переклад прикметників. Переклад дієприкметників.  

Тема 3.Переклад підрядних речень. Емфатичні конструкції. 

Тема 4.Подвійне заперечення. Переклад кліше. 

Тема 5.Скорочення та їхній переклад. Переклад жаргонізмів. Інверсія. 

Кредит 8. Складні випадки перекладу. 

Тема 1. Умовні речення та їхній переклад. 

Тема 2. Емфатичні конструкції. 

Тема 3. Переклад кліше та мовних еквівалентів у науково-технічних текстах. 

Тема 4. Інверсія в речення при науково-технічному перекладі. 

Тема 5.Варіанти англійської мови (Великобританія та Сполучені Штати). 

 

3. Рекомендована література 

Методичне забезпечення 

1. Шиян Т.В. «Практична лексикографія та комп’ютерний переклад» // 

Навчально-методичний комплекс з курсу. Миколаїв: МНУ, 2012. – 95 с. 

 

Базова 

1) Бархударов Л. С. и др. Пособие по переводу технической литературы 

(англ. язык.). — М.: ВШ, 1967. — 283 с. 

2) Борисова Л. И. “Ложные друзья” переводчика с английского языка / 

Под ред. В. Н. Комиссарова. — М., 1982. — 184 с. 

3) Годман А., Пейн Е. М. Толковый словарь английской научной лек-

сики. — М.: Рус. яз., 1989. — 728 с. 

4) Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. 

Львів: Вищашк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1983. 

5) 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. 

6) Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Видавництво 

університету. – Київ., 1982. 

7) Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа,1986. 

8) Нелюбин Л. Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. М.: 

ВЦП, 1991, 151 стр. 

9) Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад 

англомовної технічної літератури. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 

2006. – 296 с. 

Допоміжна 

1) Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. — 2-е изд., перероб., 

доп. — М.: Рус. яз., 1989. — 332 с. 

2) Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.:„ЭТС”.  – 2001. 

3) Корунець І.В. Принципи і способи передачі українських особових і 

географічних назв англійською мовою. -Мовознавство,1993, №3. 

4) Кунин А.В. Фразеология современного английского язьїка. - М.: 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: "Русский язык", 1984. - 944с. 
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5) Марчук Ю. Н. Проблемы машинного перевода. М.: Наука. – 1983. – 

232 с. 

6) Hornby A.S. Oxford Andvanced Learner's Dictionary of Current English. 

Oxford: Oxford University Press. – 1980. 

7) Spears R.A., Georgeoliani D. Essential American Idioms. -Lincolnwood 

(Chicago): NTC Publishing Group, 1997. 

Інформаційні ресурси 

1) http://moodle.mnu.mk.ua/course/view.php?id=68 

2) http://www.lingo24.com/free-translation-online.html 

3) http://www.systran.co.uk/ 

4) http://www.translate.ua/us/on-line 

5) http://worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html 

6) http://www.svoboda.org/programs/SC/1998/SC1222.shtm/ 

7) http://homes.line.ru/vrl/mt.rev.htm 

8) http://www.zdnet.ru/products/software/1998/04/30/intro.asp 

 

 

        4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійна робота, 

контрольна робота. 
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