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Опис дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни «Науково-технічний переклад» є формування у 

студентів компетентності інтерпретації і перекладу текстів науково-технічної тематики.  

      Завдання вивчення дисципліни 

      Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-технічний переклад» є 

ознайомлення  студентів із:  

 граматичними та лексичними особливостями перекладу науково-технічної 

літератури;   

 жанрово-стилістичними особливостями текстів науково-технічної тематики; 

 основними видами і формами перекладу;  

 формування та розвиток “soft skills” у майбутніх ІТ-фахівців  (навичок 

комунікативної співпраці, презентації інформації, гнучкості мислення/здібності 

адаптуватись, навичок міжособистісних відносин). 

 

Завдання практичних занять полягають у формуванні та розвитку у студентів 

навичок  перекладу,  інтерпретації  та трансляції  текстів науково-технічної літератури; 

формування умінь відбирати ціннісно-смислову інформацію з різноманітних наукових 

джерел на основі гнучкості мислення (періодичні видання, галузева література, у тому числі 

електронні видання); розвиток умінь і навичок опрацювання та презентації текстів науково-

технічної літератури (здійснення усного або письмового повного перекладу, реферативного, 

анотаційного перекладу, перекладу експрес-інформації), розвиток навичок комунікації 

співпраці у процесі міжособистісної взаємодії). 

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в 

усній та письмовій формі для розв’язання комунікативних завдань у процесі 

наукового і професійного співробітництва. 

 Здатність обирати необхідну перекладацьку стратегію  залежно від жанрової 

приналежності тексту та ситуації, здатність до здійснення адекватного усного і 

письмового перекладів. 
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Структура курсу 

 

Год. 

(пра

кт.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 1. Основні 

особливості 

науково-

технічних 

текстів 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

2/1  2. 

Граматичні 

проблеми 

науково-

технічного 

перекладу 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

  

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

2/1  3. Переклад 

означеного 

і 

неозначено

го артикля 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

2/1 4. Переклад 

герундія і 

герундіальн

их зворотів 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

2/2 5. Переклад  

інфінітиву 

та 

інфінітивни

х 

конструкці

й 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

  

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

2/2 6. Переклад  

дієприкмет

ника та 

дієприкмет

никових 

конструкці

й 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

  

Усний/письмо

вий переклад 

науково-

технічного 

тексту 

4/2 7. Лексичні 

проблеми 

науково-

технічного 

перекладу 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

  

Перекладацькі 

вправи 

спрямовані на 

вивчення 

лексики 



2/1 8. 

Перекладац

ькі 

лексичні 

трансформа

ції 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

  

Використання 

перекладацьк

их 

трансформаці

й під час 

перекладу   

2/2 9. Переклад 

науково-

технічної 

документац

ії 

Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів науково-технічного стилю державною та 

іноземною мовами. 

Використовувати мову, що вивчається, в усній та письмовій 

формі у професійній, науковій сферах життя. 

  

Повний 

письмовий 

переклад 

технічних 

інструкції і 

технічної 

реклами 

2/2 10. 

Переклад 

наукових 

статей і 

публікацій 

Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів науково-технічного стилю державною та 

іноземною мовами. 

Вміти ефективно й компетентно брати участь у різних 

формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, 

дискусії, наукові публікації) 

 

  

Анотаційний 

переклад, 

повний 

письмовий 

переклад 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, 

лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця: Нова книга, 

2018.  656 с. 

2. Скребкова-Пабат М. А. Технічний переклад: елементи теорії та практика. Англійська мова: 

навч. посібник. “Новий світ-2000”, 2020. 204 с.  

3. Olohan M. Scientific and Technical Translation.  Routledge, 2015. 262 p.  

4. Kruger F. The Interface between Scientific and Technical Translation Studies and Cognitive 

Linguistics. Frank and Timmer GmbH, 2016. 489 p. 

5. https://www.computingonline.net/computing/issue/archive 

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

 



8 семестр 

Заліковий модуль 1  

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота)  

 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

 

Разом 

30% 40% 30%  

100% 
1. Виконання завдань 

з усного перекладу 

(40 балів) 

2. Виконання 

завдань з 

письмового 

перекладу 60  балів 

тиждень (8) 

1. тестові 

завдання 

( 40 балів) 

2. Письмовий 

переклад  - 60   

балів 

тиждень ( 14 ) 

 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів. 

2. Виконання завдань під 

час тренінгу = 20 балів 

тиждень (17 )   

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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