
Методичні рекомендації студентам  

з підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни  

«Переклад галузевої літератури» 

 

Основною метою дисципліни є всебічний розвиток компонентів перекладацької 

комунікативної компетенції задля виконання різноспрямованих за цільовою мовою 

(українська та англійська) форм та видів економічного перекладу та перекладу текстів 

засобів захисту інтелектуальної власності, розгалужених за ситуаціями письмової 

мовленнєвої діяльності перекладача як комуніканта-посередника. 

Засвоєння жанрово-стилістичних проблем перекладу передбачає опанування 

таких тем:  переклад іншомовних слів і виразів, переклад абревіатур і скорочень. (Види 

абревіатур та скорочень), переклад сталих необразних фраз, переклад образної 

фразеології, переклад метафоричних термінів, переклад розмовних елементів в 

англійських наукових та науково-популярних економічних текстах, особливості 

вживання англійського особового займенника “І” в наукових статтях.  

Переклад економічних текстів передбачає отримання навичок відтворення 

публіцистичних текстів економічного спрямування (засвоєння термінології, вивчення 

лексичних, граматичних та стилістичних особливостей таких текстів). 

Для перекладу та лінгвістичного аналізу текстів студенти можуть користуватись 

словниками та додатковими джерелами за посиланнями:  https://www.multitran.com/, 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ https://www.merriam-webster.com/, 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html.  

 

 

Практичне заняття №1 

 

1. Translation of borrowed words and word-combinations. 

2. Translation of the text “A dream of a hydrogen economy”.  

 

Студенти готують теоретичну довідку про іншомовні слова і вирази; виконують 

переклад речень : 7, 11, 13, 16, 21, 23, 27, 29. (В. Карабан Переклад англійської наукової 

і технічної літератури. – Вінниця : «Нова книга», 2004.), користуючись словником 

іншомовних слів; вправи. 

 

Exercise 1. Match the following borrowings with their definitions: 

1. Ceteris 

paribus 

a) 'by itself' or 'in itself' 

2.  inter alia b) at first sight; on first view, before further examination 

3.  ad hoc c) a statement, remark, or conclusion that does not follow 

naturally or logically from what has just been said 

4. prima facie d) for a particular purpose only; lacking generality or justification 

5. per se e) among other things 

6. apercu f) other things being equal 

7. non sequitur g) known to be true independently of or in advance of experience 

of the subject matter; requiring no evidence for its validation 

or support 

8. a priori h) an outline, a preliminary or schematic plan, draft, account 

 

Exercise 2. Fill in the necessary borrowed word or expression from the list: 

https://www.multitran.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.wipo.int/portal/en/index.html


 prima facie (ˈpraɪmə ˈfeɪʃɪ), ad hoc, per se, a priori, apercu, non sequitur, ceteris paribus 

(ˈkɛtərɪs ˈpɑːrɪbʊs), inter alia,  

1. There's no …………. reason to think your expenses will remain the same in a new 

city. 

2. Gaston Boissier, L'Afrique romaine (1895), is a picturesque but somewhat superficial 

…………. of the principal Roman ruins. 

3. It is not the money ………… that makes them unhappy, but the single-minded pursuit 

of that money. 

4. The Council meets on an …………… basis to discuss problems. 

5. ………………, companies with a lower degree of ownership concentration pay higher 

compensation to top executives. 

6. There is an overwhelming …………... case that the paintings are contraband. 

7. He had been a member of the defendant, a mutual society providing, ……………., 

professional indemnity (компенсація збитків) cover. 

8. While neither seem to do anything constructive with their lives, they are involved in 

several misadventures, mostly resulting in a ……………. ending. 

 

Студенти розмежовують поняття: 1) environmentally friendly, 2) alternative energy and 3) 

renewable energy. Студенти в групах обирають джерело альтернативної енергії і 

обговорюють його технічні переваги і недоліки, визначаються стосовно найбільш та 

найменш вигідного джерела альтернативної енергії. Виконують переклад тексту та 

завдання до нього. 



 



 
 

 

 

 


