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Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни  
восьмий 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Застосовувати навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій для вирішення завдань 

професійної діяльності; здійснювати обробку словникових 

даних (аналіз, пошук, фільтрування, відтворення тощо) 

засобами комп’ютерної техніки, зберігати текстову, 

візуальну та звукову інформацію тощо; виконувати 

професійний переклад спеціалізованих текстів науково-

технічної літератури, здійснювати їх оцінку, аналіз. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання 

таких дисциплін: основи інформатики та прикладної 

лінгвістики, вступ до перекладознавства, практика 

перекладу з основної іноземної мови (англійська) 

Основні теми дисципліни 

32 год. лекцій та 16 год. практичних занять 

Основні теми лекцій: 

- Лексикографія як синтез науки і мистецтва укладання 

словників  

- Типологія словників 

- Комп’ютерна лексикографія 

- Перекладна лексикографія 

- Лексикографування. Структура словника та словникової 

статті 

- Системи автоматизованого та машинного перекладу 

- Створення й функціонування електронних словників 

- Особливості перекладу науково-технічних текстів 

- Граматичні проблеми науково-технічного перекладу 

- Перекладацькі лексичні трансформації 

- Термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми перекладу 

науково-технічного тексту 

- Лексичні труднощі науково-технічного перекладу 

Основні теми практичних занять: 

- Лексикографія як наука про укладання словників 
- Лексикографування та перекладна лексикографія 
- Комп’ютерна лексикографія та електронні словники 
- Системи автоматизованого і машинного перекладу 
- Види перекладу науково-технічних текстів 

- Термінологічний склад науково-технічної літератури, 

переклад термінології.  

- Граматичні проблеми науково-технічного перекладу. 



 

- Лексичні проблеми перекладу науково-технічної 

літератури. 

Мова викладання українська, англійська 

Список основної та додаткової 

літератури 
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ськ: НГУ, 2005. – 206 с. 

5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної 

літератури. Граматичні труднощі, лексичні, 
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8. Мямлін С.В., Власова Т.І., Білан Н.І., Тюренкова В.Я. 

Теорія та практика перекладу англомовної літратури у 

галузі залізничного транспорту. – Дн-вськ, 2013. – 172 с. 
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