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Програма  навчальної  дисципліни  “Теорія  та  практика  перекладу”  складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалавра  спеціальність
6.030202 Міжнародне право  

Метою навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» майбутніх фахівців
з  міжнародних  відносин,  які  матимуть  кваліфікацію  «перекладач  з  іноземної  мови»,  є
надбання  ними  навичок  та  умінь  перекладу  з  англійської  мови  на  українську  та  з
української на  англійську в усній та письмовій формах. Курс практики перекладу тісно
пов’язаний  з  практичною  мовною  підготовкою,  адже  перекладацька  компетенція
потребує володіння обома мовами, виробки навичок перекладу, знання перекладацьких
норм, реалій англомовних країн, творчих здібностей.

Навчальна дисципліна «Теорія та практика перекладу» складається з двох частин:
1) перекладу ділової кореспонденції в галузі економіки з української мови на англійську
та  навпаки  та  2)  усного  послідовного  двобічного  перекладу  та  перекладу  з  аркушу  з
української мови на англійську та навпаки текстів суспільно-політичного та соціально-
економічного характеру.

Основні завдання вивчення дисципліни
Завдання даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних знань і

формуванні  системи  умінь  з  усного  послідовного  двобічного  перекладу  й  письмового
перекладу.

Кількість кредитів 5
Загальна кількість годин 150
Заплановані результати навчання:
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: перекладацькі норми; принципи перекладацького скоропису; специфіку
суспільно-політичної та соціально-економічної тематики; правила графічного оформлення
ділового  листа  на англійській мові,  а  також основні  форми написання  ділового  листа  та
відміни між ними; суспільно-політичну, наукову, соціально-політичну та бізнесову лек¬сику.

вміти:  перекладати газетно-інформаційні  матеріали з  британських,  американських,
українських  та  російських  джерел;  перекласти  різні  види  ділового  листа  (лист-запит,
відповідь на запит, лист-оферту).



2. Тематичний план навчальної дисципліни
Семестр 7

Розділ 1
Тема 1.Ділова кореспонденція: Замовлення. Платіж. 
Тема  2.Суспільно-політичний  переклад:  Переклад  новин  (усний  послiдовний  переклад  –
УПП, переклад з аркушу – ПЗА; переклад з аудiо - , вiдео-носiя:  У – А, А – У). Реферування
тексту (У – А) Символи

Семестр 8
Розділ 2
Тема 3.Ділова кореспонденція: Скарги та уточнення
Тема  4.Суспільно-політичний  переклад:  Переклад  новин  (усний  послiдовний  переклад  –
УПП, переклад з аркушу – ПЗА; переклад з аудiо - , вiдео-носiя:  У – А, А – У). Реферування
тексту (У – А) Символи

Методи контролю
7 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований
тест).
2. Підсумковий контроль: письмова залікова робота (комбінований тест/переклад)

8 семестр
1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований
тест).
2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад)

Рекомендована література
Основна література

1. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Нова книга , 2006. – 152 с.
2. Ashley A. A Correspondence Workbook. – Oxford University Press. Oxford, UK ,2005. – 89 р. 
3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. – Oxford University Press. Ox-
ford, UK, 2005. – 124 р.

Допоміжна література
1. Давиденко І. В. Практикум з суспільно-політичного перекладу : навчальний посібник для
студентів МЕВ 3–5 курсів / И. В. Давиденко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 260 с.
2. ЗмійоваІ.В. We Talk Politics. Практикум з перекладу суспільно-політичного дискурсу для
студентів 3-4 курсів. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2005. – 80 стор.
3. Карпусенко М. В. Переклад суспільно-політичних та економічних текстів : навчально-
методичний посібник / М. В. Карпусенко. – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76
с.
4. Ребрій О.В. Міжнародні організації та установи. – Х.: НУА, 2001. – 80 с.
5. Черноватий Л.М., Котляров Д.М. Політичний переклад: перші кроки. – Х.: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна. – 2001. – 234 с.
6. Цибулькін В.В. Письмове та усне спілкування. Українсько-англійський довідник ділової 
людини. – Х.: Константа, 1997. – 80 с.
7. Cotton D., McGrath A. Terms of Trade. Spoken English for International Business. – Nelson 
House. UK ,1991. – 130 р.



10. Інформаційні ресурси
1. Ділові сторінки Інтернет
2. Англомовна преса
3. Телевізійні ділові новини й огляди  


