
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 
 

 Мета курсу – підготовка фахових перекладачів для роботи в межах програм 
міждержавного правового та економічного співробітництва, здатних розв'язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій на основі формування у них розуміння стильових 
особливостей та закономірностей і принципів адекватного перекладу текстів законодавчих 
актів, міжнародних угод, договорів, контрактів тощо. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Теорія та практика перекладу» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Іноземна мова», «Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням»).                                       Вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Інформаційно-
аналітичне забезпечення зовнішньої політики», «Дипломатична та консульська служба».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність 
працювати в міжнародному контексті; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до здійснення 
комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 
(українською та англійською мовами); здатність до розуміння понятійно-термінологічного 
апарату дисципліни; здатність до розуміння тактики та алгоритмів перекладу інструментів 
національного та міжнародного права; здатність вести дипломатичне та ділове листування 
(українською та англійською мовами); 

Програмні результати навчання: 
знати: понятійно-термінологічний апарат дисципліни; стратегії письмового та усного 

перекладу; тактику та алгоритми перекладу інструментів національного та міжнародного 
права; 

уміти: здійснювати адекватний писемний та усний послідовний переклад з англійської 
мови на українську та навпаки текстів правового та економічного характеру (міжнародних 
документів, угод, договорів, меморандумів, дипломатичного листування тощо), давати 
самостійну оцінку якості виконаного перекладу на підставі порівняльного аналізу текстів; 
реферувати та анотувати тексти правового та економічного спрямування; визначати та 
аналізувати стратегії та інструментарій письмового та усного перекладу. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Лексико-синтаксичні парадигми  перекладу дискурсу міжнародних відносин. 

Поняттєво-термінологічний апарат перекладу дискурсу міжнародних відносин. Різновиди 
дискурсу міжнародних відносин. Суб’єктність дискурсу міжнародних відносин. 

Термінологічний формат міжнародно-правового мовлення. Лінгво-термінологічний 
формат дискурсу міжнародних відносин. Модальність дискурсу міжнародних відносин. 
Лексико-граматичний формат преамбули документів міжнародних відносин. 

Стратегії письмового перекладу. Інструментарій перекладацького процесу. Вербалії 
англійської мови. Переклад інфінітивних конструкцій. Переклад дієприкметникових та 
герундійних комплексів. 

Алгоритми послідовного перекладу. Послідовний переклад - процес   міжмовної та 
міжкультурної комунікації. Методичний аспект підготовки до послідовного перекладу. 
Компресія та експансія в послідовному перекладі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 300 
годин, у тому числі 140 годин практичних занять і 160 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік, іспит. 
Викладач – Кінщак Олександр Михайлович, канд.філол.наук,  професор 

кафедри германських мов та перекладу. 


