
ПРОТОКОЛ І ЕТИКЕТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

Мета курсу — вивчення і ознайомлення майбутніх перекладачів з 

нормами міжнародного права стосовно професійної діяльності перекладачів, 

дати основні поняття про правильну організацію професійної діяльності, базові 

норми поведінки у ситуаціях ділового спілкування, особливості спілкування з 

представниками різних культур.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Протокол і етикет у діяльності 

перекладача» 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 вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність володіти розвиненою культурою мислення; вміти 

ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово; здатність 

володіти навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями 

і методами застосування комп’ютерної техніки в своїй діяльності; бути 

спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

здатність розуміти основної проблеми своєї дисципліни, що визначають 

конкретну галузь його діяльності; здатність володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, 

лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства; здатність перекладати, 

реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти; 

здатність застосувати міжмовні еквіваленти (кліше); здатність враховувати 

системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; здатність використовувати 

у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази 

даних; вміти творчо підходити до процесу в різних ситуаціях. 

         Програмні результати навчання: 

знати: норми міжнародного права стосовно професійної діяльності 

перекладачів; основи сучасного ділового спілкування; особливості спілкування 

з представниками різних культур; етичні та правові норми, які регулюють 

відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища; 

принциповий зв’язок мови і світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні 

одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі 

особливості; особливості перекладацької діяльності; особливості ділового 

мовлення та ведення діловодства; особливості формування мовленнєвих умінь 

та навичок іноземною мовою. 

уміти: розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з 

мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; правильно організувати 

професійну діяльність як перекладача. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
Статус перекладача-професіонала в сучасному світі. Основні 

положення про переклад документації. Норми поведінки перекладача-

професіонала. Екстралінгвістичні та культурологічні особливості роботи 

перекладача-професіонала. Зовнішній вигляд перекладача-професіонала під час 

виконання службових обов’язків в офіційній ситуації. Зовнішній вигляд 



перекладача-професіонала під час виконання службових обов’язків у 

неофіційній ситуації.  

Введення у діловий етикет. Правила організації першої зустрічі. Ділові 

обіди. Правила поведінки за столом. Норми поведінки у різноманітних 

соціальних ситуаціях. Ділова кореспонденція. Стосунки з клієнтами. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ECTS, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 20 лекційних занять, 14 семінарських занять і 57 

годин самостійної та 14 години індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


