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Посібник з практики перекладу розраховано на студентів 4 курсу
відділення східних мов та літератур, які вивчають англійську мову як
другу іноземну.
Мета посібника полягає у підготовці філологів-перекладачів для
роботи з текстами та усними повідомленнями науково-технічного,
економічного та громадсько-політичного змісту. Завданнями є формування перекладацької компетентності та специфічних навичок
перекладацької діяльності, засвоєння необхідних теоретичних знань,
поглиблення знання англійської мови шляхом збагачення словникового запасу студентів спеціальною термінологією з технічних, фізикоматематичних, природничих, економічних та гуманітарних галузей, а
також підготовка студентів-сходознавців до державного іспиту з другої
іноземної мови.
Поява такого посібника викликана потребою у забезпеченні навчального процесу навчально-методичною літературою, якої вкрай бракує
для виконання навчальних завдань, обумовлених Програмою курсу
англо-українського перекладу кафедри методики навчання іноземних
мов та прикладної лінгвістики (2005).
Структуру посібника розроблено згідно з навчальним планом і він
містить такі розділи: Основні перекладацькі трансформації і вправи до
них, перекладацький коментар, теми для самостійних робіт з теорії перекладу, зразки екзаменаційних білетів, додаток 1 – тексти для перекладу, додаток 2 – схеми і таблиці з основних понять перекладу та короткий коментар до них, додаток 3 – робоча навчальна программа для
студентів ІV курсу, рекомендована література.
Авторський внесок до посібника розподілено таким чином: Розділ 1
та додатки 1, 3 – Л. П. Науменко, Додаток 2 – А. Й. Гордєєва.

