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Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Практика письмового та усного перекладу технічних текстів 

галузевої проблематики (залізничний транспорт у 

технологічному прогресі 21століття), 3 кр. ЄКТС 

Загальна інформація про 

викладача 

Білан Н.І., канд. філол. наук, доцент. кафедри  «Філологія та 

переклад», 

тел.: 373-67-92, e-mail: philper@ua.fm 

Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни  
3 курс, 6 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури 

(переклад включно)» 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Навички застосування сучасних інформаційних технологій 

для ефективного вирішення завдань професійної діяльності 

(перекладу текстів); здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися 

іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати 

фахову літературу іноземною мовою; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу (зокрема 

укладання словників різних типів) 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання 

таких дисциплін: «Практичний курс основної іноземної мови 

(англійської)», «Основи мовознавства та перекладознавства» 

Основні теми дисципліни 

32 год. лекцій та 16 год. практичних занять 

Основні теми лекцій: 

Поняття функціонального стилю. Принципи виділення 

функціональних стилів.   

Науковий стиль. Сфера вживання. Основна функція. 

Загальні ознаки. Підстилі: власне-науковий, науково-

популярний, науково-навчальний, науково-публіцистичний, 

виробничо-технічний.  

 Офіційно-діловий стиль. Сфера вживання. Основна функція. 

Загальні ознаки. Підстилі: адміністративно-канцелярський, 

дипломатичний, законодавчий 

Складання  англійською мовою анотацій та рефератів до 

наукових статей, доповідей, матеріалів, досліджень. 

Трансформації у перекладі науково-технічної літератури. 

Усний переклад як основа двомовної комунікації у 

професійному спілкуванні 

Загальні риси та відмінності між усним та письмовим 

перекладом та діяльністю усного та письмового 

перекладача. Головні одиниці перекладу (штампи, 

ситуаційні кліше, терміни, прецизійні слова). 

Конференція  як комунікативна модель. Двомовна та 

багатомовна конференція. Послідовний та синхронний 

переклад на конференції. 

Проблеми культури мови та усного перекладу. Професійна 



 

етика та усний переклад. Переклад та світогляд 

перекладача. 

Змістовний аналіз мови та навички перифразу в усному 

перекладі. Важливість тезаурусних знань для 

перекладача науково-технічного дискурсу. 

Прагматичний аспект усного перекладу. Редагування в 

перекладі науково-технічного дискурсу. 

Основні теми практичних занять: 

Особливості побудови автентичних текстів різного типу 

офіційного та неофіційного характеру:  

Лінгвостилістичний аналіз тексту «Наука та техніка». 

Лінгвостилістичний аналіз тексту «Написання статті». 

Складання  англійською мовою анотацій та рефератів до 

наукових статей, доповідей, матеріалів, досліджень : 

Анотування та реферування тексту “Of studies” by Francis 

Bacon. 

Лінгвостилістичний аналіз, анотування та реферування 

тексту «Перемовини».   

Лінгвостилістичний аналіз, анотування та реферування 

текстів галузевої проблематики (залізничний транспорт). 

Написання реферату та анотації наукової статті за фахом. 

Написання творів, які мають різні  дискурсивно-

комунікативні цілі. 

Мова викладання українська, англійська 

Список основної та додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця, 

Нова книга, 2008. – 512 с. 

2. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови 

на англійську мову: навчальний посібник-довідник для 

студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 

«Переклад». – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608 с. 

3. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: 

навчальний посібник / за ред. В.К. Шпака. – К.: Знання, 2005. – 

310 с. 

4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний 

переклад): Підручник. – Вінниця. Нова книга, 2003. – 448 с. 

5. Мямлін С.В., Власова Т.І, Білан Н.І., Тюренкова В.Я. 

Переклад англомовної літератури в галузі залізничного 

транспорту: Навчальний посібник/ С.В. Мямлін, Т.І. Власова, 

Н.І. Білан, В.Я. Тюренкова. – Дн-вськ: Вид-во Дніпропетр. нац. 

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 159 с. (з 

грифом с МОН)  

  

Додаткова: 

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общ. и част. 

теории перевода. – М., 1975. – 239 с. 

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода: (Лингв. аспекты) – М., 

1990. – 250 с. 

3. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – 

М., 1974. – 216 с. 

4. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. – М., 1973. – 280 с. 

5. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge 



 

University Press, 2014. – 380p.  

6. Swan Michael. Practical English Usage. Oxford University 

Press, 2017. – 653p. 

7. Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови: навч.посіб. / 

Е.Г. Хоменко. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, 2015. – 606с. 

 


