
ПЕРЕКЛАД ДИПЛОМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ ТА 
ЗУСТРІЧЕЙ 

   
Мета курсу ‒формування студентами перекладознавчих компетенцій  на основі 

актуалізації теоретичних знань, практичних умінь і навичок усного перекладу, набутих 
у межах академічних навчальних програм; розуміння дискурсивних особливостей, 
закономірностей і принципів адекватного перекладу  дипломатичних переговорів, 
конференцій, зустрічей; спонукання до вирішення різноманітних перекладацьких 
проблем усного перекладу.  

Міжпредметні зв’язки.    Дисципліна «Переклад дипломатичних переговорів, 
конференцій та зустрічей» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 
«Дипломатичний протокол та етикет». Вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Теорія та практика перекладу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність здійснювати стратегії усного послідовного перекладу, 
понятійно-термінологічний апарат дисципліни,  парадигматики  дипломатичних 
переговорів, конференцій, зустрічей тощо; здатність застосовувати специфіку форматів 
дипломатичного спілкування на практиці; здатність застосовувати в перекладацькій 
діяльності міжнародні та національні стандарти усного перекладу; здатність визначати 
та аналізувати стратегії  та інструментарій перекладу дипломатичних переговорів, 
конференцій та зустрічей; знання понятійно-категорійного апарату дисципліни; 
розуміння стратегій та алгоритмів перекладу інструментів національного та 
міжнародного права у форматі дискурсу міжнародних відносин. 

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.  

• вміти: 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   
співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних 
студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД-ПРОЦЕС МІЖМОВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ДО ПОСЛІДОВНОГО 
ПЕРЕКЛАДУ. Функціональна система перекладу міжнародно-правової документації. 
Трансформаційна модель перекладу. Лексико-семантичні та граматичні трансформації 
при перекладі міжнародних конференцій. Фахові компетентності перекладача 
дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей.  Комбінація мов. Переклад  
дипломатичних 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. 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 
дипломатичних переговорів та міжнародних конференцій. Переклад  міжнародних 
конференцій, зустрічей. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 120 
годин, у т. ч. – 60 годин практичних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.   

Форма семестрового контролю: залік.   
 


