
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ СУПРОВІД ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 

Мета курсу - досягнення здобувачами вищої освіти системи спеціальних 

знань у галузі перекладу в міжнародній дипломатії (зокрема її перекладацьких 

аспектів) і здатності гнучко й ефективно використовувати їх для вирішення 

комунікативних завдань під час організації дипломатичної комунікації. 

Дисципліна формує здатність вільно оперувати спеціальною термінологією, 

правильно вести спілкування за дипломатичним протоколом, працювати з 

дипломатичними документами й орієнтуватися в особливостях їх перекладу. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Перекладацький супровід 

переговорного процесу» в структурно-логічній схемі базується на набутих 

знаннях з наступних дисциплін: «Послідовний та письмовий переклад іноземної 

мови», «Усний переклад», «Жанрові теорії перекладу», «Теорія та практика 

перекладу». Вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Переклад і редагування 

науково-технічних текстів/Термінологічні проблеми при перекладі економічних 

і медичних текстів», «Особливості перекладу юридичних документів/Переклад 

міжнародного правового дискурсу», «Дипломатична та консульська служба».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність до 

здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин українською та англійською мовами; 

здатність до розуміння понятійно-категорійного апарату дисципліни, розуміння 

стратегій та алгоритмів перекладу інструментів національного та міжнародного 

права у форматі дискурсу міжнародних відносин; здатність застосовувати знання 

з перекладознавства у контексті міжнародних економічних відносин, 

враховуючи особливості міжнародних та національних стандартів перекладу.  

Програмні результати навчання:  

знати: стратегії усного послідовного перекладу, понятійно-

термінологічний апарат дисципліни, парадигматики дипломатичних 

переговорів, конференцій, зустрічей тощо; типологію, структурно-цільову 

специфіку форматів дипломатичного спілкування, договірно-правових 

документів, що ухвалюються, алгоритми їх усного перекладу, функціональну 

систему перекладу. 

уміти: застосовувати фахову та лінгвістичну компетенцію для 

забезпечення перекладацького супроводу міжнародної дипломатичної 

комунікації; виконувати адекватний усний послідовний переклад з англійської 

мови на українську та навпаки процесуального аспекту міжнародних 

дипломатичних контактів з використанням системи універсального 

перекладацького скоропису; застосовувати в перекладацькій діяльності 

міжнародні та національні стандарти усного перекладу; визначати та аналізувати 

стратегії та інструментарій перекладу дипломатичних переговорів, конференцій 

та зустрічей. 

володіти: інструментарієм усного послідовного перекладу, що забезпечує 

адекватне відтворення сутнісних та прагматичних характеристик міжнародних 

переговорів, конференцій, візитів, бесід тощо; навичками адекватного усного 

перекладу з англійської мови та навпаки з фахової тематики міжнародного 



економічного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, 

регіональних студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Поняття та роль перекладу дипломатичного протоколу. Переклад 

дипломатичного протоколу. Мова дипломатичного протоколу та етикету 

(термінологія, визначення понять). Сфери дії норм дипломатичного протоколу. 

Протокол і дипломатична служба. Джерела норм дипломатичного протоколу.  

Поняття та роль перекладу дипломатичного етикету. Предмет і поняття 

дипломатичного етикету. Дипломатичний етикет як інструмент 

зовнішньополітичної діяльності держав. Основи і джерела норм етикету. 

Дипломатичний етикет і дипломатичний протокол, їх відмінність одне від 

одного. Норми моралі в міждержавних відносинах.  

Порядок перекладу дипломатичних представлень і знайомств. 
Правила етикету й встановлення ділових контактів. Знайомство. Представлення. 

Протокольні форми вітань. Підготовка до ділової бесіди. Ділові протокольні 

заходи. Порядок денний і вирішення протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Етикет дистанційного дипломатичного спілкування. Основні вимоги 

етикету до ведення телефонної розмови. Особливості ділової телефонної 

розмови, її підготовка. Швидкість і ритм телефонного спілкування, манера 

спілкування. Характеристики основних видів офіційної кореспонденції. 

Дипломатичне листування.  

Протокольні аспекти ведення переговорів. Характеристика переговорів 

як найважливішої практичної діяльності в міжнародній і діловій сферах. Функції 

переговорів: інформаційно-комунікативна функція, координація дій, вирішення 

конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних рішень. Проблематика і 

типологія міжнародних переговорів. Цілі переговорів: підготовка договірно-

правових документів, ухвалення обов’язкових і рекомендаційних рішень, вплив 

на громадську думку, отримання інформації.  

Переклад під час дипломатичних візитів. Порядок прийому глав держав, 

глав урядів, міністрів закордонних справ зарубіжних держав в Україні. Види 

візитів на вищому і високому рівнях і особливості їх перекладу. Підготовка 

проєкту розпорядження, програми візиту й іншої документації. Протокол візитів.  

Протокол представницьких заходів. Протокольні заходи як одна із форм 

повсякденної роботи диппредставництва. Дипломатичні прийоми. Види 

прийомів і їх протокольні особливості. Підготовка і проведення прийомів. 

Запрошення на прийом і порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і 

неофіційних прийомів. Протокол і етикет дипломатичних прийомів.  

Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах. Врахування 

національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості перекладу національного протоколу й 

етикету в країнах зарубіжжя. Переклад міжнародних конференцій, зустрічей.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 

90 годин, зокрема 16 годин – лекційних, 20 годин – аудиторних практичних 

занять і 43 годин самостійної та 11 годин індивідуальної роботи. Форма 

семестрового контролю: залік 

 


