
Анотація до дисципліни
Практика перекладу-ІІ, 3 курс

Зміст:  Переклад  ділової  французької  літератури.  Банківська  система.  Діловодство. 
Французькі підприємства. Відділ покупок. Відділ продаж. Бухгалтерія. Транспорт. Пошта.

Мета: сформувати  фонові  знання  щодо  найголовніших  понять  економічної  системи 
Франції, банківської справи, структури та діяльності французьких підприємств, відділу продаж 
підприємств,  ведення бухгалтерії,  транспортної  системи діловодства  та розвинути  практичні 
навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу у  цих галузях; забезпечити 
засвоєння студентами фахової термінології, її  значень і сфер вживання.
Завдання: ознайомити  студентів  із  загальними  поняттями  економічної  системи  Франції, 
банківської  справи,  структури  та  діяльності  французьких  підприємств,  відділу  продаж 
підприємств,  ведення  бухгалтерії,  транспортної  системи  і  розширити  їхні  фонові  знання; 
забезпечити  засвоєння  студентами  відповідної  термінології;  розвинути  фахові  навички  та 
уміння майбутніх перекладачів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: найголовніші поняття економічної системи Франції, банківської справи, структури 

та  діяльності  французьких  підприємств,  відділу  продаж  підприємств,  ведення  бухгалтерії, 
транспортної  системи;  термінологію  даних  галузей,  її   значення  й  сферу  вживання;  типові 
проблеми,  що  виникають  під  час  галузевого  перекладу;  типи,  види  перекладу  й  засоби 
досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки у 
галузях, що вивчаються.

вміти: перекладати  у  двосторонньому режимі  (з  французької  мови на  українську  та  з 
української  мови на французьку)  тексти,  що відносяться до економічної  системи Франції,  її 
підприємств,  банківської  системи,  відділу  продаж  підприємств,  ведення  бухгалтерії, 
транспортної системи в усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах.

  



Анотація до дисципліни
Практика перекладу-ІІ, 4 курс

Зміст:  Переклад  ділової  французької  літератури.  Страхування.  Реклама.  Імпорт-
Експорт-Митниця.  Біржа. Податки  –  Профспілки. Торгово-промислові  палати  – 
Економіка.  Фінанси підприємства.  Підприємство та  його персонал.  Прийом на роботу. 
Комп’ютерні технології – Інтернет.

Мета: розвинути у студентів практичні навички і вміння двостороннього усного і 
письмового перекладу у  галузях страхування, реклами, структури та діяльності митниці, 
операцій, пов’язаних з імпортом та експортом, а також з біржовою діяльністю; у сферах 
оподаткування,  профспілкової  діяльності,  фінансової  структури  підприємства, 
комп’ютерних  технологій  та  Інтернету;  забезпечити  засвоєння  студентами  фахової 
термінології, її  значень і сфер вживання.

         Завдання: ознайомити студентів із різними сферами економічної системи Франції, 
страхування,  реклами,  структури  та  діяльності  митниці,  оподаткування,  профспілкової 
діяльності,  фінансової  структури  підприємства,  і  розширити  їхні  фонові  знання; 
забезпечити засвоєння студентами відповідної термінології; розвинути фахові навички та 
уміння майбутніх перекладачів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: основні  поняття  у  галузях страхування,  реклами,  структури  та діяльності 

митниці, операцій, пов’язаних з імпортом та експортом, а також з біржевою діяльністю; у 
сферах  оподаткування,  профспілкової  діяльності,  фінансової  структури  підприємства, 
комп’ютерних технологій та Інтернету; термінологію даних галузей, її  значення й сферу 
вживання;  типові  проблеми,  що  виникають  під  час  галузевого  перекладу;  типи,  види 
перекладу й засоби досягнення передачі змісту повідомлення іноземною мовою засобами 
рідної мови і навпаки у галузях, що вивчаються.

вміти: перекладати у двосторонньому режимі (з французької мови на українську та з 
української мови на французьку) тексти, що відносяться до економічної системи Франції, 
її страхових компаній, митниці, біржі, оподаткування, профспілкової діяльності, в усній 
(послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій формах.  
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