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I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вивчення навчальних дисциплін комплексного державного екзамену має
на меті опанування майбутніми офіцерами-перекладачами практичними
навичками в галузі перекладу; забезпечення виконання різноманітних завдань
життєдіяльності військ відповідно до кваліфікації офіцера військового
управління тактичного рівня та практичного оволодіння необхідними знаннями
зі спеціальності за фахом для виконання функціональних обов’язків в умовах
сучасного бою; застосування різних прийомів та способів передачі інформації
на основі закономірностей процесу перекладу й положень мовознавства та
теорії комунікації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Військово-політичний
переклад” курсанти повинні:
знати :
 особливості перекладу, методи та прийоми передачі інформації
військового та військово-політичних характеру;
 особливості та правила вживання базових слів, словосполучень,
граматичних конструкції;
 правила оформлення письмових перекладів та вимоги штабної
культури;
 правила ведення різних видів усного перекладу (з аркуша,
послідовного, абзацно-фразового, двостороннього, тощо);
 основні способи досягнення еквівалентності в письмовому та усному
перекладі та перекладацькі трансформації; засоби висловлювання темарематичної структури речення;
 обов’язки військового перекладача під час виконання основних видів
перекладу;
 структуру національної безпеки, договори системи колективної
безпеки, структуру та завдання Організація Об’єднаних Націй і військовополітичного союзу НАТО, міжнародних організації.
вміти :
 перекладати переговори, брифінги, офіційні зустрічі, виступи на
конференціях,
семінарах
військово-політичної тематики
в
режимі
одностороннього послідовного перекладу з іноземної мови;
 перекладати переговори, брифінги, офіційні зустрічі, виступи на
конференціях,
семінарах
військово-політичної тематики
в
режимі
одностороннього послідовного перекладу на іноземну мову;
 перекладати переговори, брифінги, офіційні зустрічі, виступи на
конференціях,
семінарах
військово-політичної тематики
в
режимі
двостороннього перекладу;
 здійснювати зорово-усний переклад військово-політичних текстів з
іноземної мови;
 здійснювати зорово-усний переклад військово-політичних текстів на
іноземну мову;
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 перекладати тексти військово-політичної тематики в режимі зоровописьмового перекладу з іноземної мови;
 перекладати тексти військово-політичної тематики в режимі зоровописьмового перекладу на іноземну мову;
 редагувати письмові переклади текстів військово-політичної тематики
іноземною мовою і здійснювати їх стилістичну правку;
– оформлювати письмові переклади різних видів та жанрів згідно з
вимогами штабної культури;
– володіти військовою фаховою мовою, вживати спеціальну військовополітичну термінологію, скорочення та номенклатуру.
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Практикум з
перекладу” курсанти повинні вдосконалити такі уміння і навички:
У письмову перекладі:
–
здійснювати повний письмовий переклад фахових і суспільнополітичних текстів з іноземної мови на українську і з української на іноземну з
адекватною передачею змісту і стилю тексту, що перекладається;
–
здійснювати реферативний та анотаційний переклад українською
мовою іншомовних текстів, а також реферативний та анотаційний переклад
іноземною мовою україномовних текстів;
–
укладати на базі тексту-джерела різні види реферативного
перекладу: реферат-резюме, реферат в описовій формі, реферат-огляд;
–
укладати на базі як іншомовних, так і україномовних текстів
вторинні тексти іноземною мовою з суб’єктивною оцінкою первинних текстів і
аргументацією власної думки, користуючись при цьому лексичними засобами
коментування висловлювання.
В усному перекладі:
–
здійснювати послідовний абзацно-фразовий переклад;
–
виконувати двосторонній переклад;
–
здійснювати послідовний переклад із використанням спеціальної
системи записів;
–
володіти елементарними навиками синхронного перекладу.
Після закінчення вивчення навчальної дисципліни “Основи бойового
застосування підрозділів та частин Збройних Сил України” курсанти
повинні:
знати:
–
етапи реформування і пріоритетні напрями реформування і
розвитку Збройних Сил;
–
систему управління Збройних Сил;
–
організаційну структуру Збройних Сил України, озброєння i бойову
техніку видів Збройних Сил України;
–
призначення, організацію, склад, принципи бойового застосування
видів ЗС України;
–
зміст та основні заходи підготовки підрозділів Збройних Сил
України до участі в миротворчій операції;
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–
порядок роботи командира підрозділу щодо прийняття рішення на
виконання миротворчих завдань;
–
системи і засоби озброєння РТВ та ЗРВ;
–
бойові можливості підрозділів РТВ та ЗРВ;
–
принципи бойового застосування підрозділів РТВ та ЗРВ;
–
системи і засоби озброєння авіації ППО;
–
бойові можливості підрозділів авіації ППО;
–
принципи бойового застосування авіації ППО;
бойове застосування зенітно-ракетних підрозділів Сухопутних
військ;
досвід застосування механізованих (танкових) підрозділів;
досвід застосування повітряних сил.
вміти:
застосовувати вимоги керівних документів у повсякденній
діяльності;
організовувати роботу командира підрозділу щодо прийняття
рішення на виконання миротворчих завдань;
організовувати бойові дії підрозділів (взводів, рот);
управляти ними в різних видах бою;
враховувати у своїй повсякденній діяльності досвід застосування
механізованих (танкових) підрозділів та застосування повітряних сил;
діяти в складних умовах сучасного бою.
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ІI. ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ навчальної дисципліни “ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ
ПЕРЕКЛАД”
1. Основа та структура національної безпеки
Особливості військового-політичного перекладу. Основи національної
безпеки. Політика національної безпеки. Суб’єкти національної безпеки.
Міжнародні договори. Цивільний контроль за національною політикою
безпеки. Міжнародна система безпеки 21 сторіччя.
2. Договори системи колективної безпеки
Статут Організації Об’єднаних Націй. Женевська конвенція. Договір про
скорочення стратегічного озброєння ІІІ. Договір про створення Європейського
Союзу. Північноатлантичний договір. Договір про звичайні збройні сили в
Європі. Договір про відкрите небо.

3. Організація Об’єднаних Націй
Організація Об’єднаних Націй (загальні положення). Рада безпеки ООН.
Миротворчі операції. Операції ООН з підтримання миру. Операції ООН з
підтримання миру (продовження). Резолюції РБ ООН.
4. Військово-політичний союз НАТО
Основні задачі НАТО з підтримки безпеки. Цивільна структура НАТО.
Військова організація та структура НАТО. Військова організація та структура
НАТО (Командування ОЗС). Стратегічна концепція оборони та безпеки країнчленів НАТО. Відносини Україна-НАТО. План дій Україна-НАТО.
5. Міжнародні організації як суб’єкт колективної безпеки
Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Європейський Союз.
Велика вісімка. Рада Європи. Міжнародна федерація суспільств Червоного
Хреста та Червоного полумісяця. Міжнародні неурядові організації.
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ПРАКТИКУМ З ПЕРЕКЛАДУ”
Письмовий переклад
Семантико-стилістична адекватність текстів наукового стилю. Лексикограматичні відповідники, характерні для наукового стилю в іноземній і
українській мовах.
Фахова терміносистема. Функціонування фахової лексики в текстах
наукового і офіційно-ділового стилів іноземною та українською мовами.
Переклад кліше в текстах офіційно-ділових документів.
Семантико-стилістична адекватність текстів публіцистичного стилю.
Сталі словосполучення, кліше, лексико-граматичні відповідники, характерні
для певних жанрів публіцистичного стилю в іноземній і українській мовах.
Переклад експресивних засобів у публіцистичних текстах.
Власні імена і абревіатури в письмовому перекладі.
Звуження і розширення інформаційної структури при перекладі.
Усний переклад
Повідомлення і типи висловлювань. Цільові, тематичні інформативні
висловлювання у складі повідомлення. Передбачення перекладачем рольової і
мовленнєвої поведінки комунікантів у різних нормативних ситуаціях
спілкування. Взаємозалежність семантичної ситуаційної інформації при
визначенні смислу висловлювання. Стереотипні мовленнєві засоби (ситуаційні
кліше) в тематичних висловлюваннях.
Повідомлення та інформаційний запас. Інформаційний запас перекладача
і врахування інформаційного запасу адресата.
Інформативність текстів. Ключова інформація. Поняття мовної
надмірності. Квантова структура тексту. Кванти інформації в реченні як
розгорнуті номінації, пов'язані між собою дієсловом-присудком.
Правила мовленнєвої сегментації: безперервність мовленнєвого
ланцюжка за умов слідування керованого слова за керуючим.
Одиниця перекладу в усному перекладі. Штампи. Ситуаційні кліше.
Образні вирази.
Критерії адекватності перекладу.
Категорія відповідностей і
невідповідностей при здійсненні усного перекладу. Градація смислових
помилок в усному перекладі:
– помилки 1-го ступеня, пов'язані з появою квантів додаткової і інформації;
– помилки 2-го ступеня, пов'язані з втратою ключової інформації;
– помилки 3-го ступеня, пов'язані з втратою або появою додаткової або
уточнюючої інформації.
Найважливіші розумові механізми для здійснення перекладацької
діяльності:
– механізми сприймання вихідного тексту;
– механізми запам'ятовування;
– механізми переходу від однієї мови до іншої;
– механізми оформлення перекладу;
– механізми синхронізації перекладацьких операцій.
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Управління мовленнєвими механізмами. Механізм упереджуючого
сприймання – прогнозування джерела мовлення. Компресія тексту, що
поступає. Мовленнєва компресія, що досягається лексичними і граматичними
трансформаціями для спрощення тексту і зменшення його складового обсягу.
Компресія тексту за рахунок звільнення тексту від слів, що містять другорядну
інформацію. Міжмовна і внутрішньомовна трансформація. Трансформаційне
читання тексту. Мікрореферування – виділення в тексті ключової інформації і
позначення її коротким формулюванням.
Прецизійні слова в усному перекладі: числівники, власні імена людей,
географічні назви, назви днів тижня і місяців, абревіатури.
Техніка і етикет усного мовлення перекладача. Дикція перекладача,
культура усного мовлення, уміння грамотно завершувати будь-яке речення,
заповнювати пропуски, домислювати несприйняті відрізки мовлення. Достатній
репродуктивний матеріал перекладача (епітети, ситуаційні кліше, повсякденні
висловлювання).
Система записів в послідовному перекладі. Загальноприйняті в
послідовному перекладі символи - економні і наочні позначення понять і
найбільш рельєфних слів тексту. Літерні символи. Асоціативні символи.
Похідні символи. Скорочення слів. Порядок фіксування інформації при
послідовному перекладі із системою записів: смисловий аналіз тексту
сегментація тексту, визначення квантів інформації різної цінності, фіксування
домінуючої інформації сегмента ємним словом або символом, виділення
спочатку групи підмета, потім групи присудка, відділення знаків комою,
написання нового речення з нової строки. Вертикальне розташування
інформації. Фіксування синтаксичних зв'язків між реченнями і частинами
речень: позначення вставних конструкцій, причинно-наслідкових відношень,
мети, уступки, порівняння. Перетворення записів у мовлення.
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3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ”
1. Основи бойового застосування підрозділів та частин Збройних Сил
України
Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до
2017 року. Призначення, організація, склад, принципи бойового застосування
видів Збройних Сил України на сучасному етапі.
2. Підготовка та дії підрозділів Збройних Сил України під час
проведення миротворчої операції
Підготовка підрозділів Збройних Сил України до участі в миротворчій
операції. Дії підрозділів Збройних Сил України у складі миротворчих сил під
час проведення миротворчої операції.
3. Основи бойового застосування повітряних сил
Основи бойового застосування радіотехнічних військ (РТВ). Основи
бойового застосування зенітно-ракетних військ (ЗРВ). Основи бойового
застосування авіації. Основи бойового застосування зенітно-ракетних
підрозділів Сухопутних військ.
4. Досвід застосування видів Збройних Сил України у локальних
конфліктах
Досвід застосування механізованих (танкових) підрозділів. Досвід
застосування повітряних сил.
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