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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна вибіркова
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю залік

Мета та завдання дисципліни 

Мета ознайомити студентів з базовими теоретичними положеннями які
складають основу сучасних технологій перекладу ділової кореспонденції
сформувати основні практичні навички обробки економічного тексту при
перекладі сформування необхідної комунікативної спроможності в сферах
професійного та ситуативного спрямування в усній та писмовій формах

Завдання використовувати в процесі перекладу засвоєні прийоми та способи
відтворення лексико граматичних та жанрово стилістичних особливостей
економічних текстів використовувати на практиці широко вживані перекладацькі
прийоми вилучення доповнення конкретизація транскодування калькування
тощо які мають місце при перекладі економічних текстів передавати в перекладі
стиль оригіналу укладати та редагувати листи звіти есе та ін з метою якомога
точнішого вираження зміступерекладу оцінювати та класифікувати перекладацькі
помилки та вносити необхідні корективи у переклад з урахуванням різних типів
адекватності



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль
Змістовий модуль Дискурс бізнес спілкування

Тема Соціофункціональна
характеристика економічного дискурсу
Тема Основні положення перекладу
економічної літератури
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Лінгвальні маркери дискурсу бізнес спілкування
Тема Лексичні особливості стиля
економічної літератури
Тема Стандартизація термінології та
лексикографія
Разом за змістовим модулем

Модуль
Змістовий модуль Проблеми перекладу економічних текстів

Тема Граматичні особливості стиля
економічної літератури
Тема Синтаксичні засоби економічних
текстів
Тема Переклад наукової статі
Тема Специфіка використання
спеціалізованих словників
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Практичне заняття
Дискурс бізнес спілкування та його особливості
Практичне заняття
Функціональний стиль економічної літератури
Практичне заняття
Типи бізнес перекладів
Практичне заняття
Особливості перекладу поліеквівілентної лексики
Практичне заняття
Неологізми та способи їх творення
Практичне заняття
Адекватність перекладу оригіналу
Практичне заняття
Склад економічної термінології
Практичне заняття
Терміни словосполучення та їх структурні особливості
Практичне заняття
Основні засоби перекладу термінів
Практичне заняття
Особливості структури речення економічного тексту



Практичне заняття
Англо українські еквівалентип деяких іменників прикметників
прислівників дієслів типових для економічної літератури
Практичне заняття
Порядок слів Формальних підмет
Практичне заняття
Використання активного та пасивного станів
Практичне заняття
Композиційна структура статті
Практичне заняття
Особливості перекладу заголовків умовних позначень метричної
системи скорочень кліше та мовних еквівалентів докоментації

Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей за обраною темою
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль

Змістовий модуль Дискурс бізнес спілкування

Соціофункціональ
на характеристика

економічного
дискурсу

Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Основні
положення
перекладу

економічної
літератури

Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Змістовий модуль Лінгвальні маркери дискурсу бізнес спілкування

Лексичні
особливості стиля

економічної
літератури

Виконання завдань та вправ розділу
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Написання перекладацького коментаря
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Редагування
перекладів

Стандартизація
термінології та
лексикографія

Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Написання перекладацького коментаря
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Редагування
перекладів

Модуль

Змістовий модуль Проблеми перекладу економічних текстів

Граматичні
особливості стиля

економічної
літератури

Виконання завдань та вправ розділу
Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Написання перекладацького коментаря
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Редагування
перекладів

Синтаксичні
засоби

економічних
текстів

Виконання завдань та вправ розділу
Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Написання перекладацького коментаря
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Редагування
перекладів

Переклад наукової
статі

Виконання завдань та вправ розділу
Робота зі словниками довідниками інтернет

ресурсами
Читання та переклад текстів
Переклад наукових статей
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Переклад і
редагування наукових

статей



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Специфіка
використання

спеціалізованих
словників

Виконання завдань на комплексне застосування
лексико граматичних трансформацій

Робота зі спеціалізованими словниками
довідниками інтернет ресурсами

Редагування текстів
Самотестування

Фронтальне та
індивідуальне
опитування

Виконання поточних
тестових завдань

Редагування текстів

Результати навчання

Знання лексичних одиниць та граматичних конструкцій тем передбачених програмою
Вміння перекладати тексти на задану тему
Володіння лексичним запасом необхідним для висловлення власних думок та розуміння
іншомовної мови в межах заданої теми
Володіння базовою термінологією економічної галузі англійською мовою
Вміння робити презентації англійською мовою
Вміння вести професійний діалог з колегами
Знання найбільш відомих зразків мовленнєвої поведінки під час проведення ділових зборів
презентацій та переговорів
Вміння перекладати найбільш вживані папери та наукові статті економічної галузі

Форми навчання
Практичні заняття самостійна робота підготовка презентацій рефератів

самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури
Методи оцінювання

залік



Розподіл балів які отримують студенти

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття
Тестові

завдання
Ситуативні
завдання

кейси тощо

Виконання
практичних

завдань теми
Індивідуальне

завдання ПМК Сума
балів

Модуль
Змістовий модуль

Тема

Тема
Разом за
смістовим
модулем

Змістовий модуль
Тема

Тема
Разом за
смістовим
модулем

Модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема

Тема
Тема
Разом за
смістовим
модулем
Разом



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Тестові завдання для перевірки знань студентів
Навчальна та наукова література нормативні документи

Рекомендована література

Основна

Остапенко С А Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей С А Остапенко Кривий Ріг ДонНУЕТ

с
Практика перекладу з основної іноземної мови навчальний посібник Укл
к п н доц С А Остапенко Кривий Ріг КІ ПВНЗ КУЕІТУ с
Остапенко С А Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Переклад ділового мовлення С А Остапенко Кривий Ріг КІ КУЕІТУ

с
Остапенко С А Методичні вказівки до практичних занять з дщисципліни
Переклад та редагування комерційних документів для студентів С А

Остапенко Кривий Ріг КІ КУЕІТУ с

Допоміжна

Егорова А М Теория и практика перевода экономических текстов с
английского на русский язык А М Егорова М Международные
отношения с
Карабан В І Посібник довідник з перекладу англійської наукової і технічної
літератури на українську мову граматичні труднощі Вячеслав Іванович
Карабан Київ Політична думка с
Карабан В І Мейс Дж Переклад з української мови на англійську мову
Для студентів вищих закладів освіти В І Карабан Дж Мейс Вінниця
Нова книга с
Комиссаров В Н Теория перевода Вилен Наумович комиссаров М
Высшая школа с



Коптілов В В Теорія і практика перекладу навчальний посібник Віктор
Вікторович Коптілов К Юніверс с
Корунець І В Теорія і практика перекладу аспектний переклад Підручник
І В Корунець Вінниця Нова книга с
Латышев Л К Технология перевода Лев Константинович Латышев М
НВИ ТЕЗАУРУС с
Мірам Г Е Дайнеко В Тарануха Л А та ін Основи перекладу Курс
лекцій Г Е Мірам В Дайнеко Л А Тарануха К Ельга Ніка Центр

Науменко Л П Гордєєва А Й Практичний курс перекладу з англійської
мови на українську навч Посібник Л П Науменко А Й Гордєєва
Вінниця Нова книга с
Основи перекладу граматичні та лексичні аспекти Навч посіб За ред В
К Шпака К Знання с
Черноватий Л М Карабан В І Переклад англомовної економічної
літератури Економіка США Загальні принципи Навчальний посібник для
студентів вищих закладів освіти Л М Черноватий В І Карабан
Вінниця Нова книга с

Английский язык для студентов экономических
специальностей Авт сост Л Б Тихомирова Н И Князева Э В Рунцова
и др Мн БГУ с

р

Інформаційні ресурси

Електронний словник Режим доступу


