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РОЗДІЛ 1 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 
Курс є логічним продовженням курсу науково-технічного перекладу, вивченого студентами на 

третьому  та четвертому році навчання, де вони отримали базові знання з нафтогазової термінології. 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу 

науково-технічних текстів (письмових та усних) в сфері нафто- і газовидобутку, а саме у виробленні та 

подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, розуміння 

специфіки лексико-граматичних та лінгвістичних засобів науково-технічного мовного стилю, вироблення 

вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння 

та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу. 

Завдання викладання дисципліни полягає у тому , щоб: 

- навчити студентів здійснювати адекватний переклад нафтогазових текстів рівня складності Upper-

Intermediate; 

- сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту; 

- виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць; 

- виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі 

перекладу з англійської мови на українську і навпаки. 

На практичних заняттях широко використовується письмовий та усний переклад спеціально 

підготовлених викладачем різних видів текстів на подолання мовних лексико-граматичних та стилістичних 

труднощів. 

Контроль практичного матеріалу курсу здійснюється шляхом систематичного фронтального 

опитування, проведенням регулярних (15-20 хв.) перекладів-диктантів та підсумкових контрольних робіт з 

письмового перекладу, а також усного послідовного перекладу та перекладу з листа текстів нафтогазової 

тематики. 

Курс завершується екзаменом, що включає два види перекладу (усний переклад з англійської мови на 

українську та з української на англійську). 
 

РОЗДІЛ 2 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦIЙ, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: навички адекватного перекладу 

науково-технічних текстів (письмових та усних) в сфері нафто- і газовидобутку; вироблення та подальше 

покращення навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, розуміння специфіки 

лексико-граматичних та лінгвістичних засобів науково-технічного мовного стилю, вироблення вміння 

передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та 

навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу. 

 

РОЗДІЛ 3 

Таблиця 1 

СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Курс та семестр за робочим навчальним планом 5 курс 10 семестр  Всього 

Кількість кредитів ECTS  6  6 

Кількість семестрових модулів  1  1 

Повний обсяг часу, год.  180  180 

В тому числі кількість аудиторних занять, год.     

З них, год. 

лекційних     

лабораторних     

Практичних 

(семінарських) 
 64  64 

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, КП) КР 2  2 

Обсяг часу на СРС, год.  110  110 

Індивідуальна робота, год.  6  6 

Підсумкова форма контролю 

І – екзамен 

                               З - залік 

 екзамен   

 



Таблиця 2 

 

РОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ 

№ Найменування змістових модулів 

Кількість годин (ауд. / СРС) 

Лекції 
Лабораторні 

заняття 

Практичні 

заняття 

(семінарські 

заняття) 

Семестровий модуль 1 

1 Written and oral translation of texts, 

speeches from petroleum and allied 

industries.  

  64/1162 

 

Таблиця 3 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ) 
Обсяг в 

годинах 
Назва та стислий зміст роботи Мета роботи 

64 Written translation of petroleum texts, 

and interpreting of speeches 

 

2 Lesson 1. Ice breaking. History of oil and 

gas. Introduction into oil well drilling.   

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 2. History of oil and gas. Written 

translation. Exercises. Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 3. History of oil and gas. 

Consecutive and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 4. Drilling for oil. 

Written translation. Exercises. Text 

analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 5. Drilling for oil. 

Decoding of speeches.  

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 6. Drilling for oil. Consecutive and 

simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 7. Types of casing. Written 

translation. Exercises. Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 8. Types of casing.   

Decoding of speeches and videos. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 9. Types of casing.  Consecutive 

and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 10. Blowout preventers: types and 

functions. Written translation. Exercises. 

Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 



2 Lesson 11. Blowout preventers: types and 

functions. Decoding of speeches and 

videos. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 12. Blowout preventers: types and 

functions. Consecutive and simultaneous 

interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 13. Deepwater horizon. Written 

translation. Exercises. Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 14. Deepwater horizon. Decoding of 

speeches and videos. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 15. Deepwater horizon. Consecutive 

and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 16. Deepwater horizon. Gulf of 

Mexico disaster. Consecutive and 

simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 17. Governor Huntsman Energy 

Speech Durham, New Hampshire. Part 1. 

Consecutive and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 18. Governor Huntsman Energy 

Speech Durham, New Hampshire. Part 1. 

Consecutive and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 19. Governor Huntsman Energy 

Speech Durham, New Hampshire. Part 1. 

Consecutive and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 20. Waste management. Written 

translation. Exercises. Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 21. Waste management. 

Presentations by professors from Norway.   

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 22. Waste management. 

Presentations by professors from Norway. 

Videos.  

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 23. Waste management. 

Presentations by professors from Norway. 

Decoding of speeches. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 24. Waste management. 

Presentations by professors from Norway. 

Consecutive and simultaneous interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 25. Safety issues at oil and gas 

enterprises. Written translation. Exercises. 

Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 



2 Lesson 26. Safety issues at oil and gas 

enterprises. Decoding of speeches. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 27. Safety issues at oil and gas 

enterprises. Consecutive and simultaneous 

interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 28. Business ethics at oil and gas 

enterprises. Written translation. Exercises. 

Text analysis. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 Lesson 29. Business ethics at oil and gas 

enterprises. Consecutive interpreting. 

To teach students written translation, 

consecutive, and simultaneous interpreting of 

texts and speeches from petroleum and allied 

industries. 

2 TEST  

2 Individual work.   

2 Revision.  

 

РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Таблиця 4 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ EСTS) 

Семестровий модуль № 1 

Змістовий модуль 1 

Вид роботи К-сть 

балів 

К-сть 

кредитів 

Практичні заняття 70 4,7 

Контрольна робота 20 0,8 

Індивідуальна робота 10 0,5 

   

Таблиця 5 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Для оцінки якості засвоєння дисципліни в РСО запроваджена 100 бальна шкала. Шкали 

оцінювання та визначення навчання наведені в наступній таблиці: 

 

 

 

Національна 
Університетська 

(в балах) 
ЕСТS Визначення ЕСТS 

Рекомендована 

система оцінювання 

Відмінно 90-100 А Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

(відмінно) 

Добре 82-89 В Дуже добре - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

75-89 

(добре) 

75-81 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок  

Задовільно 67-74 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

60-74 

(задовільно) 

60-66 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

Незадовільно 35-59 FX Незадовільно - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік або складати 

екзамен 

35-59  

(незадовільно із 

можливістю повторного 

складання екзамену) 

0-34 F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

0-34  

(незадовільно із 

обов’язковим повторним 

вивченням модуля) 



 

РОЗДІЛ 5 
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