
СТРАТЕГІЇ І ТЕХНІКИ ПЕРЕКЛАДУ ПЕРЕГОВОРІВ, 

КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ЗУСТРІЧЕЙ 

 Мета курсу – формування перекладознавчої компетенції  фахівців на 

основі актуалізації теоретичних знань, практичних умінь і навичок усного 

перекладу, набутих у межах академічних навчальних програм; розвиток у 

студентів розуміння дискурсивних особливостей, закономірностей і принципів 

адекватного перекладу дипломатичних переговорів, конференцій, зустрічей 

тощо; спонукання до вирішення різноманітних перекладацьких проблем усного 

перекладу та застосування основних стратегій та технік при перекладі. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Стратегії і техніки перекладу 

переговорів, конференцій та зустрічей» має безпосередній зв'язок із такими 

дисциплінами як: «Наукове спілкування іноземною мовою», «Проблеми 

комунікативної лінгвістики», «Теорія міжкультурної комунікації та переклад», 

«Конфліктологія і теорія переговорів». 

Процес реалізації програми перекладацької практики спрямований на 

формування таких компетентностей: здатність до розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності; здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, зокрема в міжнародному контексті; здатність до міжособистісної 

взаємодії, цінування та поваги різноманітності та багатокультурності; здатність 

діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати лідерські якості; здатність до здійснення 

комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних 

відносин (українською та іноземними мовами); здатність демонструвати та 

застосовувати знання міжнародної конфліктології та теорії ведення переговорів. 

         Програмні результати навчання: 

знати: основні теоретичні положення та міжнародні стандарти, які 

імплементуються усними перекладачами на міжнародних конференціях; 

спеціальну термінологію, як правильно вести спілкування за дипломатичним 

протоколом, працювати з дипломатичними документами й орієнтуватися в 

особливостях їх перекладу. 

уміти: вести спілкування за дипломатичним протоколом; працювати з 

дипломатичними документами й орієнтуватися в особливостях їх перекладу 

володіти: інструментарієм усного послідовного  перекладу, що забезпечує 

адекватне відтворення сутнісних та прагматичних характеристик переговорів, 

конференцій, візитів, бесід тощо; навичками адекватного усного перекладу з 

англійської мови та навпаки з фахової тематики міжнародного   співробітництва, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та 

багатосторонніх міжнародних проектів. 

          Зміст навчальної дисципліни: 

ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД-ПРОЦЕС МІЖМОВНОЇ ТА 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

ПІДГОТОВКИ ДО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПЕРЕГОВОРІВ, 

КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ЗУСТРІЧЕЙ.  

Функціональна система перекладу міжнародно-правової документації. 

Трансформаційна модель перекладу. Лексико-семантичні та граматичні 

трансформації при перекладі міжнародних конференцій. Фахові компетентності 

перекладача переговорів, конференцій та зустрічей. Комбінація мов. Переклад  



переговорів. Переклад політичних новин та інтерв'ю. Вправи на трансформації.  

Абзацно-фразовий переклад в контексті перекладу міжнародних зустрічей. 

Переклад з аркуша (з іноземної мови). Переклад міжнародних візитів та дискусій. 

КОМПРЕСІЯ ТА ЕКСПАНСІЯ В ПОСЛІДОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

ПЕРЕГОВОРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ЗУСТРІЧЕЙ.  

Семантична та синтаксична надмірність усного повідомлення на 

міжнародних переговорах. Лексико-семантична, синтаксична компресія та 

експансія. Компресія при передачі усних повідомлень на міжнародних 

багатосторонніх переговорах. Універсальний перекладацький скоропис та його 

застосування при послідовному перекладі під час міжнародних зустрічей та 

конференцій. Інваріант та варіативність перекладу. Поняття інваріанту при 

перекладі міжнародно-правової документації. Прагматична адаптація перекладу. 

Стратегії застосування прагматичної адаптації при перекладі переговорів та 

міжнародних конференцій. Переклад міжнародних конференцій, зустрічей. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 20 годин лекційних занять, 16 годин семінарських занять 

і 43 годин самостійної та 11 години індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


