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1. Вступ 
 

Процеси глобалізації та інтеграції у світі, економічний і соціальний розвиток 
України, входження України в європейський освітній простір значноз більшили 
потребу у фахівцях, які в професійній діяльності здатні до спілкування з 
представниками інших мов та культур (у безпосередньому контакті або 
опосередковано черезс учасні технічні засоби різноманітні носії 
інформації).Володіння однією або двома іноземними мовами стало невід’ємною 
складовою частиною підготовки сучасного фахівців усіх економічних 
спеціальностей. 

Нові інформаційні технології, що надали можливість пошуку необхідної 
інформації у світовій мережі  Інтернет,  потребують від фахівців не тільки 
удосконалених мовленнєвих навичок(розмовних,читання,аудіювання,письма),а і 
здатності швидко та якісно переробляти великі обсяги інформації, адекватно 
перекладати необхідний мовний матеріал на рідну мову і навпаки. 

Володіння іноземними мовами надають фахівцям значні переваги, оскільки 
дозволяють 
зробитиекономічнийаналізринківзбуту,провестимаркетинговедослідження,прийнят
иоптимальнерішеннявкомерційнійсферізурахуваннямрізнихаспектів 
співробітництва із закордонними  партнерами тощо. 

Метою викладання дисципліни "Практикум з перекладу"є формування 
перекладацької компетентності на основі перекладу текстів на різних 
носіях(паперових,електронних, аудіо- та відеотекстів). 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 
Ознайомлення з теоретичними аспектами перекладацької діяльності; 
поглиблення знань щодо фахової термінології, типових граматичних 

структур  текстів  професійної спрямованості; 
удосконалення  навичок перекладу текстів у галузі економіки,міжнародного 

бізнесу з метою ознайомлення зі світовим досвідом і досягненнями для 
подальшого використання у своїй практичній діяльності; 

набуття навичок швидкого вилучення необхідної інформації з іншомовних 
джерел на основі застосування моделі перекладу тексту й вироблення  стратегій 
перекладу. 

Об’єктом вивчення дисципліни є міжкультурні та лінгвістичні особливості 
перекладу у сфері професійної  діяльності. 

Предметом вивчення  вибіркової навчальної дисципліни"Практикум з 
перекладу"є перекладацька діяльність на основі соціально-політичних та 
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економічних текстів, ділової документаціїі листування, контрактів та угод, 
торговельної та фінансової документації, ведення ділових переговорів іноземними 
мовами. 

Пререквізити: Володіння англійською, (французькою,німецькою)мовою не 
нижчерівня В 1 (згідно ізЗагальноєвропейськимиРекомендаціями з мовної освіти). 

У результаті   вивчення навчальноїдисципліни   студент  повинен 
знати: 
особливості системи мови, що вивчається (лексичні,граматичні,стилістичні) 

у професійному контексті на рівні, у тому числі: 
лексичні одиниці, що є необхідними для перекладу текстіввакадемічній та 

професійній сферах (загальновживані, інтернаціоналізми,термінологічні); 
граматичні структури, що є необхідними для  розуміння іпродукування 

текстів в  академічній  та  професійнійсферах; 
стилістичні особливості основних функціональних 

стилівіноземноїмови;регістри(стилі)спілкування,утомучислітиповідляпрофесійног
оспілкування; 

мовні форми, властиві для офіційних та розмовних 
регістрівакадемічногоіпрофесійногомовленнязурахуваннямправилділовогоетикету  
та особливостей міжкультурної комунікації; 

моделі перекладу текстів у  професійнійдіяльності. 
вміти: 
перекладати з іноземної мови на рідну та з рідної мови наіноземнусуспільно-

політичнітексти,текстизагальноекономічногохарактерутазфаховоїтематики; 
складати іноземною мовою тексти у сфері професійної 

діяльностііділовоїкомунікації; 
швидко вилучати й обробляти необхідну 

інформаціюпрофесійногоспрямування з іншомовнихджерел; 
читатиі розуміти з повним охопленням змістулітературні,суспільно-

політичні і загальноекономічні тексти, а також текстипрофесійно-орієнтованого  
характерупевного  рівняскладності; 

презентувати іншомовну інформацію професійного характеруувигляді  
переказу абодоповіді; 

сприймати на слух зміст навчальних 
аудіоматеріалівпрофесійногоспрямування  та їхпереклад; 

брати активну участь у дискусіях з професійно 
значущихпроблем,обґрунтовувати власну точку зору; 

застосовувати набуті знання міжкультурної комунікації 
упроцесіусногоіписемногоспілкуваннявакадемічномутапрофесійномусередовищі. 
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У процесі викладання навчальної дисципліни 
основнаувагаприділяєтьсяоволодіннюстудентамипрофесійноюкомпетентністю,що
наведена в табл.1. 

Структуру складових професійних компетентностейта 
їхформуваннявідповіднодоНаціональноїрамкикваліфікаційУкраїнинаведено в 
таблиці2. 

 
 

Таблиця1 
Професійна компетентність, що формується у студентів 

післявивчення  навчальноїдисципліни 
 

Назва 
компетентності 

Складовікомпетентності 

 
 
 
 
 
 

Перекладацька 
компетентність
у сферібізнес- 

діяльності 

Лінгвістична складова – коректування, уніфікація тарозвиток 
базових мовних знань з фонетики, граматики й 
лексикиіноземної мови; коректне застосування мовних 
засобів упроцесі перекладу. 

Міжкультурнаскладова – знання 
міжкультурнихособливостейбізнес-
діяльності;знанняміжкультурнихособливостейділовогоспілкува
ння; уміння враховувати міжкультурні особливостіу 
перекладацькійдіяльності. 
Комунікативна складова – враховуватиособливості 
функціональних стилів при письмовому перекладітекстів, 
обирати адекватні мовні й мовленнєвізасоби. 



 

 
Структура  складових  професійних  компетентностейз навчальноїдисципліни 

Таблиця2 

"Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності"  (за  Національною рамкою кваліфікацій) 
 
 
Складовікомп
етентності,яка
формуєтьсяв 
рамкахтеми 

Пререквізити Знання Вміння Комунікації Автономність 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Міжкультурні особливості перекладацької діяльності Тема (1, 2, 3, 4,5) 

Лінгвістич
на,міжкул
ьтурнатак
омунікати
вна 

Володіння 
Іноземноюмовоюне 
нижче 
рівняА1,базовітеор
етичнізнання 
процесуперекладу,
базовіпрактичнівмі
нняперекладацької
діяльності 

Знанняспеціальноїтер
мінології зтеми; 
теоретичні 
знаннящодопроцесуп
ерекладу 
текстів; 
знання 
міжкультурн
ихособливос
тейпереклада
цькоїдіяльно
сті. 

Вміннязастосовувати 
набуті 
знання,враховуватиміж
культурніособливостіп
ід 
часперекладацькоїдіял
ьності 

Здійснюватикому
нікацію 
вусіхвидахмовлен
нєвоїдіяльності(ч
итання,аудіюванн
я, 
письмо,мовлення) 
звивченоїтеми. 

Самостійноопрацьовув
атиджерела інформації 
зтеми,оперуватитеорет
ичнимизнаннями 
тамовним 
матеріалом 
зтеми,формуват
ивідповідальніс
тьяк 
професійно-
особистіснухарактер
истику 
майбутнього 
фахівцянаоснові 
вивченоїтеми. 

Змістовий модуль 2. Практика перекладу Тема (6, 7, 8, 9,10) 



 

Лінгвістична,мі
жкультурнатако
мунікативна 
мовленнєвоїдіял
ьності(читання, 
аудіювання,пис
ьмо,мовлення). 

Володіння 
іноземною 
мовоюне нижче 
рівняА1,теорети
чнізнанняпроцес
уперекладу,міжк
ультурних 
особливостей  
перекладу; 
базовіпрактичнів
мінняпереклада
цькоїдіяльності 

Знанняспецифікип
ерекладу 
впереговорах(посл
ідовний, 
синхронний 
переклад),психоло
гічноїтатехнічної 
підготовкидопров
едення 
переговорівідо 
усногоперекладу,т
актикитаметодівве
денняпереговорів,
структуриперегов
орів,спеціальноїек
ономічноїтермінол
огіїзтеми. 

Вміннязастосовувати
коректнімовнізасоби
(лексичні та 
граматичні)припере
кладі текстів 
наосновіособливост
ей 
міжкультурноїкомун
ікації. 

Здійснюватико
мунікацію 
вусіхвидахмов
леннєвоїдіяльн
ості(читання,ау
діювання, 
письмо,мовлен
ня) 
звивченоїтеми. 

Самостійноопрацьо
вуватиджерела 
інформації 
зтеми,оперуватитео
ретичнимизнаннями 
тамовним 
матеріалом 
зтеми,формув
ативідповідал
ьністьяк 
професійно-
особистіснухарак
теристику 
майбутнього 
фахівцянаоснові 
вивченоїтеми. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5кредитів 
ЄКТС). Форма підсумкового контролю – залік. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Назва 

змістовогомод
уля 

Теми практичнихзанять(замодулями) 

1 2 
Змістовий 
модуль 1. 

Міжкультурні 
особливості 

перекладацької 
діяльності 

Тема1.Завданнятаметодиперекладу.Сутністьпоняття 
"переклад". Основні видиперекладу 

Зміст поняття "переклад". Теорія перекладу як 
наука,його закони та методи. Моделі перекладу: ситуаційна, 
семантично- трансформаційна. Переклад як засіб міжмовної 
іміжкультурної комунікації. Повний та інформативний 
переклад (реферативнийі анотаційний); усний і письмовий; 
послідовний ісинхронний; 
перевагиівадикомп’ютерногоперекладу. 

Тема 2. Процес перекладу (визначення поняття, 
моделі,способи перекладу,інструментарій) 

Перекладацький аналіз змісту і структури  іншомовного 
тексту з метою глибшого його розуміння. Пошукточних 
еквівалентів у мові, перекладу для передачі значень і 
понятьмови оригіналу. 

Редагування тексту перекладу – приведеннятексту 
перекладу у відповідність до норм мовиперекладу. 

Використання різноманітнихсловників ідовідкової 
літератури, а саме: двомовні і одномовні словники,тлумачні, 
загальні, спеціальні, фразеологічні, словники 
скорочень,крилатих латинських сполучень, словники на 
електронних носіях;довідники за фахом,розмовники. 



 

Тема 3.Мова спеціальності та основні питаннятермінології 
Види спеціальної літератури: монографії ї, 

статті,підручники, довідники, тлумачнісловники. 
Термінологічні особливості: терміни якнауково-

оброблені поняття; стандартність термінів; обов’язковість 
перекладутільки одним терміном. Терміни, що не мають 
аналогів в мовіперекладу. 

Роль контексту.Розходження в орфографії,що 
використовується в Британії і США. 
Фразеологічніособливості. Скорочення. 

Тема 4. Лексичні питанняперекладу 
Лексична полісемія і проблема 

визначенняконтекстуального значення слів. 
Інтернаціональні слова та "несправжнідрузі" перекладача. 

Неологізми. Передача власних та загальнихімен 
(проблема їх транскрипції, транслітерації,перекладу). 
Інтернаціоналізми в мовах за фахом та їх передача на 

ріднумову. 
Скорочення та абревіатури. Переклад ідіом таметафор. 

 
Змістовий 
модуль 2. 

Міжкультурні 
особливості 

перекладацької 
діяльності 

Тема 5. Лексичні та граматичні питанняперекладу 
Лексичні трансформації при перекладі. Змінаструктури 

речення при перекладі. Переклад дієслів у пасивномустані, 
інфінітива та інфінітивних зворотів, дієприкметниката 
дієприкметникових, дієприслівників і дієприслівникових 
зворотів. Переклад форм умовного способу,емфатичних 
конструкцій, модальнихдієслів. 

Змістовий 
Модуль 3.   
Практика 
перекладу 

Тема 6. Переклад та реферування наукових текстівз 
економіки 

Відмінність стилю монографій, статей, 
підручників.Граматичні особливості: наявність 
складнопідрядних іскладно-сурядних речень; чисельних 
атрибутивних груп в препозиції доіменника; широке 
використання пасивного стану та зворотів ізне особовими 
формами дієслова; відсутність артиклів і т.ін.Використання 
запозичених слів  або  пояснення  значеньцих слів. 

Переклад наукових текстів з економіки, їхреферування, 
написання анотацій, резюме та науковихдоповідей. 

 Тема 7. Переклад банківської та біржовоїдокументації 
Типи банківської та біржової документації: 



 

звіти,виписки з поточних рахунків. 
Стандартизаціядокументів. 

Ділова гра "Зустріч представника банку з клієнтомщодо 
отриманнякредиту". 

Складання ділових листів: "Запит на видання 
кредиту,відповідь на запит про надання кредиту". Переклад 
тареферування газетної статті зекономіки. 

 Тема 8. Переклад документації фінансовоїзвітності 
Типифінансовоїдокументації: звіти,рахунки, сертифікати. 

Стандартизація документів. Порівняння 
структурфінансових звітів та балансів в країнах вивчаємих 
мов. Звітинезалежних аудиторів. Ділова гра "Обговорення 
ціни контракту.Умови розрахунків". Складання ділового 

листа: "Нагадуванняпро затримку розрахунків 
тавідповідь". 

 Тема9.Перекладкомерційноїдокументації,контрактівтауг
од, діловихлистів 

Специфіка структури контрактів та угод. Документаціяпри 
виконанні умов контракту та її переклад (загальніумови 
поставок,Incoterms,рекламації, 
умовирозрахунків,коносаментитощо). 

Змістовий 
Модуль 4. 

Практикапе
рекладу 

Тренінг двостороннього письмовогоперекладу 
документації. 

Ділова гра, перегляд таопрацьовування відеоряду: 
"Веденняпереговорівта укладаннядоговору". Складання 
листів: "Рекламація на поставку/якість продуктута відповідь 
нанеї". 

 Тема 10. Перекладацька діяльність напереговорах 
Специфіка перекладувпереговорах(послідовний, 

синхронний переклад). Психологічна та технічна підготовкадо 
проведення переговорів і до усного перекладу. Тактика 
таметоди ведення  переговорів. Структурапереговорів. 

Перекладацькийтренінг.Особливостіміжкультурної 
комунікації під час проведення переговорів,загальноприйняті 
культурно-етичнінорми. 

Всього 90 годин 
 

 
 
 



 

 
 

Програма навчальної дисципліни 
Змістовий  модуль 1. 

Міжкультурні  особливості  перекладацької діяльності 
 
Тема 1. Завдання та методи перекладу. Сутність  поняття"переклад". 

Основні  видиперекладу 
Зміст поняття "переклад". Теорія перекладу як наука, його законитаметоди.  

Моделі  перекладу:  ситуаційна, семантично-трансформаційна. 
Переклад як засіб міжмовної і міжкультурної комунікації. 

Повнийтаінформативнийпереклад(реферативнийіанотаційний);уснийіписьмовий;
послідовнийісинхронний;перевагиівадикомп’ютерногоперекладу. 

 
Тема 2. Процес перекладу (визначення поняття, 

моделі,способиперекладу, інструментарій) 
Перекладацький аналіз змісту і структури іншомовного 

текстузметоюглибшогойогорозуміння.Пошукточнихеквівалентівумові,перекладу 
для передачі значень  і понять  мовиоригіналу. 

Редагування тексту перекладу – приведення тексту перекладуувідповідність  
з нормами мовиперекладу. 

Використання різноманітних словників і довідкової  
літератури,асаме:двомовнііодномовнісловники,тлумачні,загальні,спеціальні,фразе
ологічні,словникискорочень,крилатихлатинськихсполучень,словники на 
електронних носіях; довідники  за фахом, розмовники. 

 
Тема 3. Лексичні питання перекладу 

Лексична полісемія і проблема визначенняконтекстуальногозначення слів.  
Інтернаціональні  слова  та"несправжні 
друзі"перекладача.Неологізми.Передачавласнихтазагальних 
імен(проблемаїхтранскрипції,транслітерації,перекладу).Інтернаціоналізмив мовах 
за фахом та їх передача на рідну мову. Скороченнятаабревіатури. Переклад ідіом 
та метафор. 

Тема 4. Лексичні та граматичні питання перекладу 
Лексичні трансформації при  перекладі. Зміна  структури 

реченняприперекладі.Передачаартикля.Перекладдієслівупасивномустані.Перекла
д інфінітива та інфінітивних зворотів. Переклад 
дієприкметникатадієприкметниковихзворотів.Перекладдієприслівниківідієприслів
никовихзворотів.Перекладформумовногоспособу.Перекладемфатичних 



 

конструкцій. Переклад модальнихдієслів. 
 

Тема 5. Мова спеціальності та основні питання   термінології 
Види спеціальної літератури: монографії, статті,підручники,довідники,  

тлумачнісловники. 
Термінологічні особливості: терміни як науково-

обробленіпоняття;стандартністьтермінів;обов’язковістьперекладутількиоднимтер
міном.Терміни, що  не мають  аналогів в мовіперекладу. 

Роль контексту. Розходження в орфографії, що використовуєтьсяуФранції. 
Фразеологічні особливості.Скорочення. 

 
Змістовий  модуль  2.Практикаперекладу 

 
Тема 6. Переклад та реферування наукових текстів з  економіки 

Відмінність стилю монографій, статей, підручників для 
різногорівнястудентів. 

Граматичні особливості: наявність складнопідрядних іскладно-
суряднихречень;чисельнихатрибутивнихгрупвпрепозиціїдоіменника;широкевикор
истанняпасивногостанутазворотівізнеособовимиформамидієслова;відсутністьарти
клівіт.ін.Використаннязапозиченихслів або пояснення значень  цихслів. 

Переклад наукових текстів з економіки, їх реферування,написанняанотацій,  
резюме та науковихдоповідей. 

 
Тема 7. Переклад банківської та біржової документації 

Типи банківської та біржової документації: звіти, виписки 
зпоточнихрахунків.  Стандартизаціядокументів. 

Ділова гра "Зустріч представника банку з клієнтом 
щодоотриманнякредиту". 

Складання ділових листів: "Запит на видання кредиту, відповідьназапит про 
надання кредиту". Переклад  та реферування газетної статті  з економіки. 

 
Тема  8. Переклад документації фінансовоїзвітності 

Типи фінансової документації: звіти, 
рахунки,сертифікати.Стандартизаціядокументів.Порівнянняструктурфінансовихз
вітівтабалансів в країнах вивчаємоїмов. Звіти незалежних  аудиторів. 

Ділова гра "Обговорення ціни контракту. Умови розрахунків". 
Складання ділового листа: "Нагадування  про  затримкурозрахунківта 

відповідь нанього". 
 



 

Тема 9. Переклад комерційної документації, контрактів 
таугод,діловихлистів 

Специфіка структури контрактів  та  угод.  Документація 
привиконанніумовконтракту таїїпереклад(загальніумовипоставок,Incoterms, 
рекламації,умови розрахунків,  коносаменти  тощо). 

Тренінг  двостороннього  письмового  перекладудокументації. 
Ділова гра, перегляд та опрацьовуваннявідеоряду:"Веденняпереговорів та 

укладання договору". 
Складання листів: "Рекламація на поставку/якість продуктутавідповідь  

нанеї". 
Типи ділових листів (запрошення,  листи-запити, оферта,замовлення,  

підтвердження таін.). 
Лексичні і граматичні особливості ділового 

листа.Скорочення,абревіатури,стандартиоформленнятазагальноприйнятістилістич
ніформи в міжнародній практиці ділового листування. 

 
Тема 10. Перекладацька  діяльність на переговорах 

Специфіка перекладу в переговорах 
(послідовний,синхроннийпереклад).Психологічнататехнічнапідготовкадопроведен
няпереговорів і до усного перекладу. Тактика та методи веденняпереговорів.  
Структурапереговорів. 

Перекладацький тренінг. Особливості міжкультурної комунікаціїпідчас  
проведення  переговорів, загальноприйняті  культурно-етичнінорми. 

Змістові модулі передбачають досягнення поставленихцілейзасобами 
іноземноїмови:  ознайомлення, розвиток та закріплення знань та 
уміньстосовноаналізуекономічноїдіяльності,попитутапропозиціїнаринку,інфляції
таїї впливу на економічну діяльність тощо;  

доповнення, розширення та поглиблення професійноїобізнаностістудентів, 
які спрямовані на подальшу  професійну діяльність; 

об'єднання підприємств, основи  ведення  бізнесу 
охоплюютьпитаннястворення,структуриітипівпідприємств,забезпеченняресурсами
,матеріальнимиілюдськими;системименеджментуікрос-культурногоменеджменту; 
зовнішньоекономічної діяльності;міжнародного  маркетингу і рекламитощо. 

Навчання діловому спілкуванню передбачаєроботу зрізноманітними 
автентичними документами: угодами 
таконтрактами,рахункамиітоварниминакладними;діловимилистами;СVісупровод
жувальнимилистами,e-mail;атакожтелефоннірозмови,переговори,  
презентації,співбесіди. 



 

 
2. Самостійнаробота 

Самостійна робота студента (СРС) – це 
формаорганізаціїнавчальногопроцесу,заякоїзапланованізавданнявиконуютьсяст
удентом  самостійно  під методичним  керівництвомвикладача. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані 
студентамдлязасвоєннятеоретичнихзнаньтаформуванняпрактичнихнавичокзнав
чальної  дисципліни,  наведені в табл.4.1. 

Таблиця4.1 
Завдання для самостійної роботи студентів та форми її  контролю 
 

Назватеми Зміст самостійної роботистудентів Форми 
 1 2 3 

Змістовий модуль1 
Міжкультурні особливості перекладацькоїдіяльності 

Тема 
1.Завдання 
таметоди 
перекладу. 
Сутність 
поняття 

"переклад". 

  

Підготовка до 
практичнихзанять. Вивчення 
матеріалу, засвоєнняновихслів і 
термінів. Виконання лексико- 
граматичних вправ на 
повтореннятазакріплення 
вивченогоматеріалу 

 

Презентаці
я 

результатів
. 

Словниковийдиктант. 

Тема2. Процес 
перекладу 

(визначення 
поняття, 

моделі, способи 
перекладу, 

інструмента 
рій) 

Підготовка до практичнихзанять. 
Вивчення матеріалу, нових слів 
ітермінів, записаних на практичних 
заняттях затемою. 

Загальнапідготовка
до 

практичногозаняття
. 

Виконанняпе
ревірочнихза

вдань. 

Тема 3.Мова 
спеціальності 

таосновні 
питання 

термінології 

Підготовка до практичнихзанять. 
Виконання лексико-граматичних 
вправна повтореннята 
закріпленнявивченого матеріалу 
(читання, аудіюванняза 
автентичними матеріалами згідно 
зрівнем групи). 

Експрес-опитування. 
Презентація 
результатів. 



 

Тема4. 
Лексичніпит
анняперекла
ду 

Пошук,підбір та 
оглядлітературнихджерел за заданою 
тематикою.Вивченняматеріалу, нових 
слів та термінів.Виконання лексико-
граматичних вправ на повторення та 
закріпленняматеріалу. 

Експрес-
опитування.Участь 

удискусії. 
Перевірка 
перекладу. 

Тема 5. 
Лексичніта 
граматичні 

питання 
перекладу 

Пошук,підбір та 
оглядлітературнихджерел за заданою 
тематикою.Економічні реаліїкраїни, 
мовуякоївивчають: виробництво, 
сільськегосподарство, 
економічніпоказники. 

Вивчення матеріалу, нових 
слівтатермінів, записаних на 
практичнихзаняттях.Опис 
різноманітних графіків ідіаграм. 

Експрес-
опитування.Участь 

удискусії. 
Перевірка 
перекладу. 

Змістовий модуль2 
Практикаперекладу 

Тема6. 
Перекладта 
реферування 

наукових 
текстівз 
економіки 

Відмінність стилю 
монографій,статей, підручників для 
різного рівнястудентів. Пошук, 
підбір та огляд літературних 
джерелзазаданоютематикою. 

Переклад наукових текстівз 
економіки,їх реферування,написання 
анотацій, резюме та 
науковихдоповідей. 

Експрес-
опитування.Участь 

удискусії. 
Перевірка 
перекладу. 

Тема7. 
Переклад 

банківської 
табіржової 

документації 

Підготовка до ділової 
гри"Зустріч представника банку з 
клієнтомщодо отриманнякредиту". 

Складання ділових листів: 
"Запитнавидання кредиту, відповідь 
на запитпро надання кредиту". 
Перекладта реферування газетної 
статті зекономіки. 

Участь у 
діловійгрі.Участь 

удискусії. 
Перевірка 
перекладу. 



 

Тема8. 
Переклад 

документації 
фінансової 
звітності 

Підготовка до 
практичнихзанять. Підготовка до 
ділової гри "Обговоренняціни 
контракту. Умовирозрахунків". 

Складання ділового 
листа:"Нагадування про затримку 
розрахунківта відповідь". 

Участь у 
діловійгрі.Участь 

удискусії. 
Перевірка 
перекладу. 

Тема9. 
Переклад 

комерційної 
документації, 
контрактів 

таугод, ділових 
листів 

Підготовка до 
практичнихзанять. Підготовкадо 
тренінгудвостороннього письмового 
перекладудокументації. 

Ділова гра, переглядта 
опрацьовування відеоряду:"Ведення 
переговорів та укладаннядоговору". 

Складання листів: 
"Рекламаціяна поставку/якість 
продукту та відповідь нанеї". 

Участь у 
діловійгрі.Участь 

утренінгу 
двостороннього 

письмового 
перекладу 

документації. 
Перевірка 
перекладу. 

Тема10. 
Перекладацьк 
адіяльність на 

переговорах 

Психологічна та  технічна 
підготовка до проведення 
переговорів і доусного перекладу. 
Тактика та методиведення 
переговорів. Структурапереговорів. 

Підготовка доперекладацького 
тренінгу. Особливостіміжкультурної 
комунікації під час 
проведенняпереговорів, 
загальноприйняті культурно-
етичнінорми. 

Участьу 
перекладацькому 

тренінгу 
документації. 

Перевірка 
перекладу. 

 
3. Методинавчання 

 
Під час викладання дисципліни для активізаціїнавчально-

пізнавальноїдіяльностістудентівпередбаченозастосуваннянакожномузанятті 
різноманітних навчальних технологій, таких, як: робота в малихгрупах;семінари-
дискусії;мозковіатаки;презентації;методиMindMappingта"Шістькольорівдлякапел
юха",діловітарольовіігри;роботазаудіо-
тавідеоматеріалом,мультимедійнізасоби;завданнятворчогохарактеру. Залежно від 
тематики змістового модуля, рівнясформованості компетентностей студентів, 



 

індивідуальних 
особливостейстудентівтамовногосередовища,викладачпідбираєтучиіншунавчальн
утехнологіютаметодикуорганізаціїнавчанняіноземноїмови(наведено у 
таблиці5.1.). 

 
Таблиця5.1 

Використання методик активізації процесу навчання(семінарські та  
практичнізаняття) 

 
 

Теманавчальної 
дисципліни 

 
Практичнезастосування 

методик 

Методики 
активізації 

процесу 
навчання 1 2 3 

Змістовий модуль1 
Міжкультурні особливості перекладацькоїдіяльності 

Тема 1. 
Завданнятаметодипер

екладу. 
Сутністьпоняття 
"переклад".Основні 

видиперекладу 

Зміст поняття "переклад".Теорія 
перекладу як наука, його законита методи. 
Моделі перекладу:ситуаційна, семантично-
трансформаційна. 

Переклад як засіб міжмовноїі 
міжкультурної комунікації. Повнийта 
інформативний переклад (реферативнийі 
анотаційний); усний іписьмовий; послідовний 
і синхронний; переваги івади 
комп’ютерногоперекладу. 

Робота 
вмалихгрупах,ди
скусії,презентац

ії 

Тема 2.Процес 
перекладу 

(визначення 
поняття,моделі, 

способиперекладу, 
інструментарій) 

Перекладацькийаналіззмістуі 
структури іншомовного тексту зметою 
глибшого його розуміння. Пошукточних 
еквівалентівумові, перекладудляпередачі 
значень і понять мовиоригіналу. 
Редагуваннятекступерекладу. 
Використання різноманітних словниківі 
довідкової літератури, а саме: двомовніі 
одномовні словники, тлумачні,загальні, 
спеціальні, фразеологічні,словники 
скорочень, крилатихлатинських сполучень, 
словники наелектронних носіях; довідники за 
фахом,розмовники. 

МетодMindMappi
ngРобота 

вмалихгрупах,мо
зковіатаки. 



 

Тема 3.Мова 
спеціальностіта 
основні питання 

термінології 

Види  спеціальної літератури: 
монографії,статті,підручники,довідники, 
тлумачнісловники. 

Термінологічніособливості: терміни 
якнауково-оброблені 
поняття;стандартністьтермінів; 
обов’язковість перекладутількиодним 
терміном. Терміни, щоне мають аналогів в 
мовіперекладу. 

Роль контексту. Розходження в 
орфографії, що 
використовуєтьсяуФранції.Фразеологічні 

б і С  

МетодMindMap
ping, роботав 

малихгрупах,мо
зковіатаки. 

Тема 4.Лексичні 
питанняперекладу 

Лексична полісемія 
іпроблемавизначенняконтекстуального 
значення слів. Інтернаціональні слова та 
"несправжнідрузі" перекладача. 
Неологізми.Передача власних та загальних 
імен (проблема їхтранскрипції, 
транслітерації,перекладу). Інтернаціоналізми 
в мовах зафахомта їх передача на ріднумову. 
Скорочення таабревіатури. Переклад ідіом 

 

МетодMindMap
ping, роботав 

малихгрупах,мо
зковіатаки. 

Тема 5. Лексичніта 
граматичніпитання 

перекладу 

Лексичні трансформаціїпри перекладі. 
Зміна структуриречення при перекладі. 
Переклад дієсліву 
пасивномустані,інфінітивата 
інфінітивнихзворотів,дієпри- кметника 
тадієприкметникових, дієприслівників 
ідієприслівникових 
зворотів.Перекладформумовногоспособу, 
емфатичнихконструкцій  модальнихдієслів  

Робота 
вмалихгрупах,мо

зкові 
атаки,симуляція

, презентації, 
робота з аудіо-

та 
відеоматеріалом 

 Змістовий модуль2 
Практикаперекладу 

 

Тема 6. Перекладта 
реферуваннянаукових 
текстів зекономіки 

Відмінність стилюмонографій, статей, 
підручників для різногорівня студентів. 
Граматичніособливості: наявність 
складнопідряднихі складносурядних 
речень;чисельних атрибутивних груп в 
препозиціїдо іменника; широкевикористання 
пасивного стану та зворотів ізне особовими 
формамидієслова; відсутність артиклів і 
т.ін.Використання запозичених слівабо 
пояснення значень цихслів. 
Переклад наукових текстівз економіки,  

їхреферування, написання анотацій, резюмета 
науковихдоповідей. 

Робота 
вмалихгрупах, 

роботаз аудіо-та 
відеоматеріало

м. 



 

Тема 7.Переклад 
банківської 
табіржової 

документації 

Види банківської табіржової 
документації:звіти,випискиз поточних 
рахунків.Стандартизація документів. 
Діловагра"Зустріч представника банку з 
клієнтомщодо отриманнякредиту".Складання 
ділових листів: "Запит навидання кредиту, 
відповідь на запитпро надання кредиту". 
Переклад та реферуваннягазетноїстаттіз 
економіки. 

Робота 
вмалихгрупах
,мозковіатаки
,дискусії,пре
зентації,роль

овіігри. 

Тема 8.Переклад 
документації 

фінансовоїзвітності 

Види фінансової документації: 
звіти, рахунки,сертифікати. 
Стандартизаціядокументів.Порівнянняструкт
урфінансових звітів та балансів в країнах 
мов,що вивчаються. Звітинезалежних 
аудиторів. 

Робота 
вмалихгрупах
,мозковіатаки
,дискусії,пре
зентації,роль

овіігри. 

Змістовий модуль2 
Практикаперекладу 

Тема 9.Переклад 
комерційної 

документації, 
контрактів таугод, 

ділових листів 

Ділова гра "Обговоренняціни контракту. 
Умовирозрахунків". Складання 
діловоголиста: "Нагадування прозатримку 
розрахунків тавідповідь". 

 

Специфіка структуриконтрактівта угод. 
Документаціяпри виконанні умов контракту 
та її переклад (загальні умовипоставок, 
Incoterms, рекламації ї,умови розрахунків, 
коносаментитощо). 

Тренінгдвостороннього письмового 
перекладудокументації. 

Діловагра,переглядтаопрацьовуваннявідеор
яду:"Веденняпереговорівтаукладаннядоговору
". 

Складаннялистів: "Рекламація 
напоставку/якість продукту та відповідь 
нанеї". 

Робота 
вмалихгрупах,моз
ковіатаки,дискус
ії,презентації,рол
ьовіігри, робота 

з аудіо-та 
відеоматеріалом 

Тема10. 
Перекладацьк

а 
діяльністьна 
переговорах 

Специфіка перекладуна 
переговорах(послідовний, синхронний 
переклад).Психологічна та технічна 
підготовка до проведення переговорів і 
доусного перекладу.Тактика таметоди ведення 
переговорів.Структура переговорів. 
Перекладацькийтренінг.Особливостіміжкуль

турноїкомунікації підчаспроведення 
переговорів,загальноприйняті культурно-
етичнінорми. 

Робота 
вмалихгрупах,моз
ковіатаки,дискус
ії,презентації,рол
ьовіігри, робота 

з аудіо-та 
відеоматеріалом

. 

 
4. Рекомендованалітература 
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