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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “Спецкурс: Ділова кореспонденція та її 
переклад” складена відповідно до освітньої програми: «Англійська мова та література і 
переклад».

Другий (магістерський) рівень.
Спеціальності 035 Філологія
Спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Ділова кореспонденція та її переклад” 
полягає у створенні теоретичної бази, необхідної для подальшого удосконалення фахової 
компетенції майбутніх перекладачів, зокрема, навичок і умінь практичної перекладацької 
діяльності, а також формуванні фахових знань спеціаліста, здатного працювати в галузі 
зовнішньоекономічних відносин, зокрема, у структурах, які забезпечують реалізацію даного 
виду діяльності. Зміст спецкурсу передбачає виклад головних особливостей укладання та 
перекладу міжнародних контрактів українською та англійською мовами.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Ділова кореспонденція та її переклад” є 
такі: забезпечення необхідних фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи з 
міжнародними контрактами, засвоєння ключових понять, поширених у галузі міжнародних 
економічних відносин, лексикологічних та стилістичних особливостей англо-українського та 
україно-англійського перекладу, а також вдосконалення навичок письмового та усного 
перекладу

1.3. Кількість кредитів:
Заочна форма навчання: 5
1.4. Загальна кількість годин:
Заочна форма навчання: 150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
_________ Дисципліна за вибором_________
_________ Заочна форма навчання_________
_____________ Рік підготовки_____________
___________________1-й___________________
________________ Семестр________________
___________________1-й___________________
_________________ Лекції_________________
_________________ 8 год.__________________
_____ Практичні, семінарські заняття______
___________ не передбачаються___________
__________ Лабораторні заняття___________
___________ не передбачаються___________
___________ Самостійна робота___________
________________ 142 год._________________
_________ Індивідуальні завдання_________
___________ не передбачаються___________
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1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні поняття, поширені в зовнішньоекономічній діяльності, лексико- 
стилістичні особливості укладання та перекладу міжнародних контрактів.

вміти: виконувати письмовий та усний англо-український та україно-англійський 
переклад міжнародних контрактів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
1 семестр

Розділ 1. Основні положення спецкурсу «Ділова кореспонденція та її переклад».
Тема 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту. Характеристика та класифікація 

зовнішньоекономічних контрактів.
Тема 2. Поняття типового договору. Типова структура зовнішньоекономічного контракту. 
Тема 3. Особливості англо-українського та україно-англійського перекладу 

зовнішньоекономічних контрактів.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів 

і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п лаб. інд. с  р.

1 2 3 4 5 6 7
1 семестр

Тема 1. 20 2 18
Тема 2. 20 2 18
Тема 3. 110 4 106
Усього годин за 1-й 
семестр

150 8 142

Усього годин за 
навчальний рік

150 8 142

4. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми Кількість годин

заочна форма

1 Поняття зовнішньоекономічного контракту. Характеристика та 
класифікація зовнішньоекономічних контрактів.

2

2 Поняття типового договору. Типова структура 
зовнішньоекономічного контракту.

2

3 Особливості англо-українського та україно-англійського 
перекладу зовнішньоекономічних контрактів.

4

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Назва теми Форма контролю

Заочна форма

1 Підготовка до лекцій, робота з конспектом 
та теоретичною літературою 142

Винесено на 
підсумковий 

контроль
Разом 142
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6. Індивідуальні завдання

Програмою не передбачаються.

• опитування
• спостереження
• співбесіда
• тестування
• залік

7. Методи контролю

8. Схема нарахування балів
Бали за роботу в семестрі Бали за підсумкову роботу Сума балів

15 85 100
Бали за роботу в семестрі нараховуються відповідно до відвідування занять 

(максимальна кількість балів -  15).

Форми контролю:
Залік у формі письмової відповіді на теоретичні запитання за курсом (3 питання -  45 балів) 

та письмового перекладу фрагментів англомовного контракту українською, україномовного -  
англійською (40 балів).

Робота в семестрі. Студент отримує бали за відвідування лекцій (15 б).
Відвідування занять. Бали знімаються за необгрунтовані пропуски занять:
0 пропусків -  15 б
1 пропуск -  12 б
2 пропуски -  10 б
3 пропуски -  8 б
4 пропуск -  6 б
5 пропуски -  4 б
6 пропуски -  2 б
У випадку коли студент необгрунтовано пропустив більше 50% лекцій бали за цей компонент 
не нараховуються.

Критерії оцінювання:
Критерії оцінювання та бали (розгорнута відповідь за теоретичне запитання):
45 б: розгорнута, максимально повна відповідь;
35 б: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої інформації, яка, проте, не має ключового 
значення;
25 б: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення певної частини інформації;
15 б: відповідь в припустимому обсязі, певна частина інформації пропущена, наявні окремі 
помилки;
5 б: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна частина інформації пропущена, 
наявні серйозні помилки;
0 б: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша частина ключової інформації; 
інформація перекручена або спотворена / відсутність відповіді взагалі.

(2). Залікова контрольна робота: проходить у формі письмового перекладу.
Типи помилок у письмовому перекладі та штрафні бали:
1 тип -  1 штр.б.
II тип -  0.5 штр. б.
Ш тип -  0.1 штр. б.



6

Типи помилок у письмовому перекладі: І -  Пропуск або викривлення інформації, що 
міститься в тексті оригіналу; ІІ -  помилки, що за певних умов можуть спричинити втрату 
інформації, яка міститься у тексті оригіналу (тобто помилки, серйозніші за тип Ш, але менш 
серйозні ніж тип І); ІІІ -  Інші помилки (мовні тощо, які не спричиняють втрату або 
викривлення інформації, що міститься у тексті оригіналу).

Критерії оцінювання:
Кількість

штрафних балів на 
"відмінно"

Кількість штрафних 
балів на "добре"

Кількість 
штрафних балів на 

"задовільно"

Кількість
штрафних балів на 

"незадовільно"

0 - 1,5 1,6 -  3,0 3,1 -7,5 > 7,5

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру

Оцінка

для чотирирівневої 
шкали оцінювання

для дворівневої шкали 
оцінювання

90 -  100 відмінно

зараховано70-89 добре

50-69 задовільно

1-49 незадовільно не зараховано
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