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Метою викладання дисципліни «Переклад ділового мовлення» є забезпечення практичного
опанування студентами нормативної бази функціонування англійської мови в комунікативно-
мовленнєвих ситуаціях ділового спілкування. Дисципліна покликана сприяти глибокому засвоєнню
видів і типів перекладу при роботі в ситуаціях ділової комунікації. Крім того, сприятиме покращенню
якості перекладу матеріалів ділового спрямування з урахуванням лексичних, синтаксичних,
граматичних та прагматичних особливостей їх перекладу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування студентами стратегії і техніки
перекладу у професійних ситуаціях; поглиблення навичок перекладачів, які працюватимуть у ділових
структурах, у сфері ділових відносин; зовнішньоекономічної діяльностi, менеджменту, зв’язків з
громадськістю тощо; підвищення ефективності ділової комунікації за рахунок певних лексичних та
комунікативних вправ; забезпечення фонових знань, необхідних студенту для роботи з матеріалами
блоку ділової комунікації; відпрацювання навичок перекладу в умовах ділових контактів з урахуванням
норм соціального етикету, обміну професійною інформацією, взаємодії на професійному рівні.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми  в
галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу з англійської/німецької
мови українською і навпаки) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає
застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов; здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово; здатність
спілкуватися англійською та німецькою мовами; здатність використовувати в професійній
мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу,
функції, рівні; здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та німецьку мови в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному,
неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя;
усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та мовами;
здатність до надання консультацій з дотриманням норм літературної мови та культури мовлення;
здатність до організації ділової комунікації.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями державною та
англійською мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної
комунікації; ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел,
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її,
впорядковувати, класифікувати й систематизувати; співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо; знати принципи, технології і
прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англійською
мовами; використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування, (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних завдань і проблем у спеціалізованих сферах професійної мовознавчої і
перекладацької діяльності та/або навчання; мати навички управління комплексними діями або
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проектами при розв’язанні складних завдань у професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності та
нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: професійна
діяльність за фахом.
Мова викладання – англійська.
Лектор – старш. викл. Шульженко Ю.М.


