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Анотація 



Навчальна дисципліна «Переклад ділового мовлення та кореспонденції» 

викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної відповідно до 

кредитно-трансферної системи. Програма «Переклад ділового мовлення та 

кореспонденції» призначена для студентів VІ курсу, які навчаються за 

спеціальністю «035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька». Програма передбачає вивчення таких тем: основні 

формули вітання, прощання, подяки, звертання, призначення та проведення 

ділової зустрічі, переклад переговорів, переклад презентацій, телефонне 

спілкування. 

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

Abstract 

The academic discipline "Translation of business speech and correspondence" 

is taught according to the working curriculum concluded in accordance with the 

credit transfer system. The program "Translation of business speech and 

correspondence" is intended for VI – year students studying in the specialty"035.043 

Germanic languages and Literatures (translation inclusive), the first – German". The 

program provides for the study of the following topics: basic formulas of greeting, 

saying goodbye, thanking, addressing, appointment and holding of a business 

meeting, translation of negotiations, translation of presentations, telephone 

communication. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати. 



Метою викладання навчальної дисципліни «Переклад ділового мовлення та 

кореспонденції» є: 

- сприяння практичному опануванню студентами нормативної бази функціонування 

німецької мови в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях ділового спілкування; 

- забезпечення глибокого засвоєння видів і типів перекладу при роботі у ситуаціях 

ділової комунікації; 

- покращення якості перекладу матеріалів ділового спрямування з урахуванням 

лексичних, синтаксичних, граматичних та прагматичних особливостей їх перекладу; 

- опанування студентами стратегії і техніки перекладу у професійних ситуаціях; 

- поглиблення навичок перекладачів, які працюватимуть у ділових структурах, у сфері 

ділових відносин, діяльності, менеджменту, зв’язків з громадськістю тощо. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Переклад ділового мовлення та 

кореспонденції»: 

- підвищення ефективності ділової комунікації за рахунок певних лексичних і 

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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Теорія і 

практика перекладу», «Комунікативні стратегії німецької мови». 

Навчальна дисципліна складається з 4 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної бази 

дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного мовознавства і 

літературознавства; 

- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 – B 2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами 

мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і інтерпретації 

тексту; 

- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального програмного 

матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в 

групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контекстах сучасного українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. Раціонально 

використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого 

самовизначення (longl if elearning competence). Усвідомлює свою діяльність і прагне її 

вдосконалити. 

II. Фахові: 



 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для здійснення 

соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів перекладу, навички та 

уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Особливості ділової бесіди по телефону: використання типових зразків мовлення у 

типових мовленнєвих ситуаціях.  

Тема 2. Усний переклад телефонної розмови (двосторонній переклад). 

Тема 3. Техніка ведення ділових переговорів. Інструментарій усного перекладача та його 

використання під час перекладу ділових переговорів. 

Тема 4. Типові моделі різних видів ділової бесіди. Усний переклад презентацій та 

конференцій. 

Тема 5. Особливості написання листів – запитів та відповідей на запити.  

Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 

Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 

Тема 8. Рекламація. 

Тема 9. Мова ділових листів.  

Тема 10. Порівняльний аналіз зразків написання ділових листів німецькою та українською 

мовами. 

Тема 11. Основні проблеми під час перекладу ділового листа. Абревіатури. 

Тема 12. Контракти: основні складники та принцип побудови. 

Тема 13. Мова ділових контрактів.  

Тема 14. Переклад ділових контрактів. 

Тема 15. Договір про надання послуг. 

3. Рекомендована література 

Базова 
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Допоміжна 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи, комп’ютерні презентації результатів 

досліджень, створення індивідуальних проєктів, тестові завдання, контрольні роботи. 


