
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У ІТ ГАЛУЗІ 

Мета курсу — удосконалення знань англійської та української мов у 

професійному вимірі, оволодіння методологічною основою культурологічних та 

соціологічних аспектів перекладу літератури у галузі інформаційних технологій, 

що має на меті формування у студентів системного підходу до розуміння 

сутності та актуальних проблем перекладу текстів комп’ютерної тематики і його 

особливостей; дослідження лексичних, граматичних та жанрово-текстових 

проблем перекладу літератури комп’ютерної тематики на основі автентичних 

документів; формулювання основних прийомів перекладу текстів у галузі 

інформаційних технологій з урахуванням їх соціокультурних особливостей.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Переклад і редагування науково-

технічних текстів» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: 

«Наукове спілкування іноземною мовою», «Теорія перекладу», «Теорія 

міжкультурної комунікації та переклад», «Жанрові теорії перекладу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність розуміти значення перекладу як засобу 

міжмовних, міжкультурних, міждержавних та міжнародних зв’язків; здатність 

розуміти стратегії перекладу текстів комп’ютерної тематики та вміти 

застосовувати його технічний інструментарій при вирішенні конкретних 

перекладацьких завдань; здатність вміти професійно підходити до всіх етапів 

процесу перекладу з метою прийняття вірних перекладацьких рішень. 

Програмні результати навчання: 

знати: закономірності підходів до перекладу комп’ютерної лексики; 

понятійний та термінологічних апарат теорії та практики перекладу, 

стилістичних засобів матеріалів комп’ютерного  спрямування 

уміти: визначати та розпізнавати перекладацькі труднощі, будову та 

правила вживання граматичних і лексичних конструкцій, які вживаються як сталі 

вислови у англомовних та україномовних текстах комп’ютерної тематики, 

визначати способи перекладу лексичних та синтаксичних одиниць, пояснювати 

різницю в використанні різних методів перекладу; застосовувати перекладацькі 

трансформації, спрямовані на подолання лексичних, граматичних і стилістичних 

труднощів, і виконувати переклад відповідно до жанрово-стилістичних норм 

мови у галузі комп’ютерних технологій; синтезувати набуті теоретичні знання 

для здійснення адекватного перекладу текстів комп’ютерної тематики; 

володіти: навичками перекладу спеціальних термінів і понять у галузі 

інформаційних технологій; удосконалювати загальнопрофесійні перекладацькі 

навички. 

Зміст навчальної дисципліни: 

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ТЕМАТИКИ. Термінологічний апарат текстів у галузі компютерних технологій. 

Лексико-граматичні та стилістичні трансформації при перекладі.  

АСПЕКТИЗАЦІЯ ПРАКТИКИ перекладача в галузі інформаційних 

технологій.  Закріплення термінології на перекладі та обговоренні тексту 

компютерної тематики. Переклад текстів про кроки процесу конструювання 

программного збезпечення комп’ютера. Закріплення видо-часових форм 

дієслова. 



 “Основні завдання конструювання програмного забезпечення”. Введення 

термінології з теми. Практичний переклад тексту з теми з аналізом видо-часових 

форм дієслова. 

“Класифікація математичних моделей”. Введення термінології з теми. 

Практична робота над перекладом тексту про мови програмування низького 

рівня. Аналіз видо-часових форм дієслова. 

Сучасні проблеми перекладу текстів в галузі інформаційних 

технологій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 20 годин лекційних занять, 16 годин семінарських занять 

і 43 годин самостійної та 11 години індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 

 

 


