
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА (ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД) 
 

Мета курсу — підготовка фахівців для роботи в межах програм міждержавного 
правового та економічного співробітництва, здатних розв'язувати спеціалізовані 
задачі в сфері міжнародних економічних відносин на основі формування у них 
розуміння стильових особливостей, закономірностей і принципів адекватного 
перекладу текстів законодавчих актів, міжнародних угод, договорів, протоколів, 
статутів, хартій, резолюцій тощо.  

Дисципліна «Перекладацька практика (письмовий переклад)» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних дисциплін: «Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)», «Теорія та практика перекладу». Вона інтегрується 
з вивченням дисциплін: «Міжнародний податковий менеджмент», «Міжнародний  
аудит», «Європейська інтеграція: політичний і правовий аспект», «Наукове 
спілкування іноземною мовою», «Методи та методологія наукових досліджень у 
галузі міжнародних економічних відносин», «Розвиток людського капіталу в умовах 
економіки знань», «Торговельна політика та комерційна дипломатія», «Глобальні 
проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність працювати в міжнародному контексті;  здатність до 
здійснення перекладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин з 
використанням сучасних методик; здатність до розуміння понятійно-категорійного 
апарату дисципліни, розуміння стратегій та алгоритмів перекладу інструментів 
національного та міжнародного права у форматі дискурсу міжнародних економічних 
відносин;  здатність застосовувати знання з перекладознавства у контексті 
міжнародних відносин, враховуючи особливості міжнародних та національних 
стандартів перекладу; здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань з 
перекладацької практики, до пошуку, оброблення інформації з різних джерел.  

Програмні результати навчання: 
знати: понятійно-термінологічний апарат дисципліни; тактику та алгоритми 
перекладу інструментів національного та міжнародного права; стратегії та 
прагматики письмового перекладу;  
уміти: здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 
процеси; здійснювати адекватний письмовий  переклад з англійської мови на 
українську та навпаки текстів, що належать до офіційно-ділового стилю, реферувати 
та анотувати тексти правового та економічного спрямування, визначати, аналізувати 
та застосовувати стратегії та інструментарій письмового  перекладу; вести 
дипломатичне та ділове листування (українською та англійською мовами) з метою 
прийняття обгрунтованих рішень щодо налагодження міжнародних економічних 
відносин ; 
володіти: вміннями та навичками адекватного перекладу документації, що регулює 
функціонування правових та економічних систем в національному та міжнародному 
форматах,  лінгво-тематичним тезаурусом дискурсу міжнародних відносин; 
навичками з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин; 
вмінням спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи   письмову 
комунікацію  іноземними мовами. 

Зміст навчальної дисципліни: 



ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПАРАДИГМИ ПЕРЕКЛАДУ ДИСКУРСУ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Понятійний апарат перекладу 
дискурсу міжнародних відносин. Буквальний переклад. Дослівний переклад.  
Еквівалентний переклад. Адекватний переклад.  Рівні та одиниці перекладу.   
Прагматика та стратегії перекладу. Документаційні рубрики «Charters», «Covenants», 
«Сonvention», «Treaty», «Agreements» : функціональна структура, термінологічно-
граматичний формат, комунікативна інтенція та засоби її імплементації.  
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ФОРМАТ ДИСКУРСУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН. Стильові характеристики текстів офіційних документів. Усталеність 
формулювання. Особлива композиція: поділ на структурні частини.  Модальність 
дискурсу міжнародних відносин. Прагматика дискурсу, його дейктичні маркери. 
Типи модальності. Засоби вираження модальності та вербалії в англомовному 
офіційно-діловому дискурсі та способи їх відтворення у перекладі на українську 
мову. Інструментарій перекладацького процесу. Трансформаційна модель перекладу. 
Лексико-семантичні та граматичні трансформації. Документаційні рубрики 
«Protocol»,  «Communique»,   «Statutes», «Resolutions and decisions»,  «Declarations and 
memoranda», «Statements»: функціональна структура, термінологічно-граматичний 
формат, комунікативна інтенція та засоби її імплементації. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальний обсяг 120 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних практичних занять і 60 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


