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Метою є поглиблене вивчення ЗВО теоретичних положень дисципліни «Лексичні особливості 
науково-технічного перекладу (морська термінологія)», набуття спеціальних практичних навичок 
та вмінь з перекладу науково-технічної літератури, враховуючи лексичні особливості та проблеми 
даного стилю. 

Очікувані програмні результати навчання.  

ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 



 

 

ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
ПРН07. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 
доцільних методів та інноваційних підходів. 
ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють. 
ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 
ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й 
використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або навчання. 
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних 
проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  

Здобувач вищої освіти: 

- стильові та жанрові особливості науково-технічних текстів;  
- спеціальні значення загальновживаних слів, що мають місце в науково-технічних текстах; 
- різні способи перекладу лексичних одиниць; 
- різні перекладацькі лексичні трансформації; 
- способи побудови термінів науково-технічного характеру; 
- способи перекладу префіксальних, суфіксальних та багатокомпонентних термінів; 
- способи перекладу реалій, назв, власних імен, слів іншомовного походження,  абревіатур, 
ініціалів імен, тощо. 

Здобувач вищої освіти вміє: 

- оперувати лінгвістичними знаннями, до яких відносять знання основних фонетичних, лексичних, 
граматичних, словотворчих явищ та законів функціонування мови, що вивчається;  
- розрізняти види наукових тексів; 
- виконувати письмовий переклад науково-технічних текстів, враховуючи його жанрово-стильові 
та лексичні особливості; 
- впізнавати «фальшивих друзів» перекладача та уникати їх; 
- працювати з електронними словниками та іншими видами електронних ресурсів для вирішення 
перекладацьких завдань. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 



 

 

Змістовний модуль 1 

1 Тема 1. Лексичні, термінологічні та 
жанрово-стилістичні проблеми науково-
технічного перекладу.  
Головні лексичні, термінологічні та 
жанрово-стилістичні проблеми 
перекладу. Особливості науково-
технічної літератури. Види наукових 
текстів. Спеціальні значення 
загальновживаних слів у науково-
технічних текстах.  

4 4  15 

2 Тема 2. Способи перекладу лексичних 
одиниць.  
Словникові відповідники. Переклад 
неоднозначних слів, складність вибору 
варіативного відповідника. 
Транскодування. Калькування. 
Контекстуальна заміна. Описовий 
переклад.   

4 4  15 

3 Тема 3. Перекладацькі лексичні 
трансформації.  
Конкретизація / генералізація значення 
слова. Додавання / вилучення слова. 

4 3  15 

4 Тема 4. Переклад термінів.  
Термінологія (лексичний склад 
технічних текстів). Науково-технічні 
терміни. Способи і труднощі перекладу 
науково-технічних термінів. 
Міжгалузева та внутрішньогалузева 
омонімія термінів та переклад. 

4 3  15 

 Всього 16 14  60 

 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною «Лексичні особливості 
науково-технічного перекладу (морська термінологія)» забезпечується за допомогою поточного та 
підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 



 

 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Які виділяють головні лексичні проблеми перекладу? 
2. Які існують термінологічні проблеми перекладу? 
3. Які проблеми перекладу відносять до жанрово-стилістичних? 
4.  Розкажіть про особливості науково-технічної літератури.  
5. Які виділяють види наукових текстів? 
6. Наведіть приклади спеціальних значень загальновживаних слів у науково-технічних 

текстах.  
7. Які є способи перекладу лексичних одиниць? 
8. Що таке словникові відповідники? 
9. В чому полягає складність вибору варіативного відповідника? 
10. Що таке транскодування? Наведіть приклад. 
11. Що таке калькування? Наведіть приклад. 
12. Що таке контекстуальна заміна? Наведіть приклад. 
13. Розкажіть про описовий переклад та наведіть приклади.  
14. Коли вживається смисловий розвиток при перекладі науково-технічних текстів? 
15. Що таке формальна негативація? Наведіть приклад. 
16. Що таке перекладацькі лексичні трансформації? Назвіть їх. Наведіть приклади.  
17. Що таке конкретизація та генералізація значення слова. Наведіть приклад. 
18. Що таке додавання та вилучення слова? Наведіть приклад. 
19. Коли застосовується трансформація транспозиції при перекладі науково-технічних 

текстів? Наведіть приклад. 
20. Коли при перекладі науково-технічних текстів має місце перестановка слів? Наведіть 

приклад. 
21. Розкажіть про особливості лексичного складу технічних текстів.  
22. Розкажіть про особливості науково-технічних термінів.  
23. Які існують способи перекладу науково-технічних термінів? Які можуть виникати 

труднощі при їх перекладі? 
24. Розкажіть про міжгалузеву омонімію термінів та їх переклад. 
25. Розкажіть про внутрішньогалузеву омонімію термінів та їх переклад. 
26. Як перекладаються новітні авторські терміни, що подаються в лапках? 
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