
ПЕРЕКЛАД ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 
   
Мета курсу ‒ формування студентами сукупності знань про основи перекладу 

текстів міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції як різновиду 
офіційно-ділового стилю англійської мови та сформувати перекладацьких навички для 
роботи в межах програм міждержавного правового та економічного співробітництва;  
розв'язання  спеціалізованих задач  в сфері міжнародних відносин  на основі 
формування у них розуміння стильових особливостей, закономірностей і принципів 
адекватного перекладу текстів законодавчих актів, міжнародних угод, договорів, 
протоколів, статутів, хартій, резолюцій контрактів тощо. 

Міжпредметні зв’язки.    Дисципліна «Переклад дипломатичних документів та 
кореспонденції» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з дисциплін 
«Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням»), «Друга 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 до оволодіння понятійно-категорійним апаратом 
дисципліни; здатність до розуміння стратегій та алгоритмів перекладу інструментів 
національного та міжнародного права у форматі дискурсу міжнародних відносин; 
здатність вести дипломатичне та ділове листування (українською та англійською 
мовами). 

Програмні результати навчання:   
• знати: понятійно-термінологічний апарат дисципліни; тактику та алгоритми 

перекладу інструментів національного та міжнародного права. 
• вміти: здійснювати адекватний писемний  переклад з англійської мови на 

українську та навпаки текстів, що належать до офіційно-ділового стилю; реферувати 
та анотувати тексти правового та економічного спрямування; визначати, аналізувати 
та застосовувати стратегії та інструментарій письмового  перекладу; вести 
дипломатичне та ділове листування (українською та англійською мовами). 

• володіти: навичками професійного письмового перекладу з іноземних мов на рідну 
та навпаки, зокрема з фахової тематики міжнародної комунікації, лінгво-
тематичним тезаурусом дискурсу міжнародних відносин. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПАРАДИГМИ ПЕРЕКЛАДУ ДИСКУРСУ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Документаційна рубрика «Charters». United Nations 
Charter. Formal Letters. Документаційна рубрика «Charters». Charter on a Distinctive 



Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine. Informal Letters. 
Документаційна рубрика «Covenants». International Covenant on Civil and Political 
Rights.  Notes verbales. Документаційна рубрика «Сonvention”. Convention Against 
Discrimination of Women. Interoffice memorandum. Документаційна рубрика «Treaty». 
Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-defence (“the 
Brussels Treatry”). Diplomatic communications between states: a personal note, a verbal 
note, the aide-memoire, a memorandum, semi-official, or informal, letters. . Документаційна 
рубрика «Agreements». Agreement of the Status of Missions and Representatives of Third 
States to the North Atlantic Treaty Organisation. Parts of a note. Protocol  

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ФОРМАТ ПЕРЕКЛАДУ ДИСКУРСУ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН. Документаційна рубрика «Protocol». Protocol to the North Atlantic Treaty on 
the Accession of the Republic of the Poland. Correspondence between national 
representatives abroad. Документаційна рубрика “Communique”. Final Communique of the 
Ministerial Meeting of the North Atlantic Council (including decisions on the establishment 
of Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) and Enhancement of the Partnership for Peace). 
Correspondence between foreign missions and local governments. Документаційна рубрика 
“Statutes”. Statute of the international bureau of education. Diplomatic protest. Agreement. 
Документаційна рубрика “Resolutions and decisions”. Resolutions and decisions adopted 
by the UN Commission on human rights Документаційна рубрика “Declarations and 
memoranda”. Letters of credence and letters of recall. Документаційна рубрика 
“Statements”. Full powers.  

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.   
 


