
Анотація до дисципліни
Практика перекладу-І, 2 курс

Зміст:  Переклад   французької  літератури  суспільно-політичного  та  науково  –  популярного 
характеру.  Політичні  структури,  загальний  огляд.  Європейське  економічне  товариство.  ООН. 
Політичне життя Франції.  Проблема імміграції

Мета: сформувати  фонові  знання  щодо  найголовніших  понять  соціально-політичної  системи 
Франції,  діяльності європейських та всесвітніх організацій,  та розвинути практичні навички і вміння 
двостороннього усного і письмового перекладу у  цієї галузi, забезпечити засвоєння студентами фахової 
термінології, її  значень і сфер вживання.

Завдання: ознайомити студентів із загальними поняттями соціального та політичного життя Франції, 
Євросоюзу, ООН тощо, 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  термінології  соціально-політичної  системи  Франції,  діяльності 

європейських  та  всесвітніх  організацій,  а  також 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  соціально-політичної  системи  Франції,  діяльності 
європейських та всесвітніх організацій, в усній (послідовний переклад і переклад з аркуша) та письмовій 
формах.  



Анотація до дисципліни
Практика перекладу-І, 3 курс

Зміст:  Переклад  ділової  французької  літератури.  Банківська  система.  Діловодство. 
Французькі  підприємства.  Відділ  покупок.  Переклад  ділової  французької  літератури.  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-І, 4 курс

Зміст:  Франція  і  франкофонія.  Соціально-економічна  панорама Франції.  Міжнародний  обмін. 
Прийом  на  роботу.  Кадри.  Види  підприємств. Виробництво/Галузі  французького  права.  Фінансова 
система  підприємства/  Суди  Франції.  Маркетинг  і  реклама/  Джерела  французького  права.  Життя 
підприємства/Адміністративна  судова  система.  Банківська  система/Працівники  юридичної  галузі. 
Продаж/Державний устрій Франції.

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.

  


	2 курс
	3 курс
	4 курс

