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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Переклад юридичних та економічних текстів 

англійської мови» розглянуто базові практичні положення про особливості  юридичних та 

економічних текстів; проаналізовано науково-технічні типи тексту в перекладацькій 

діяльності з української мови на англійську та з англійської на українську; вивчено 

особливості формування мовної особистості сучасного студента; проаналізовано 

нормативно-правову базу підготовлення майбутніх перекладачів англійської мови 

(освітньо-професійна програма, вимоги до укладання навчальної та робочої навчальної 

програм); досліджено розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь 

спілкування; формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації та 

перекладу; формування початкових практичних навичок обробки тексту у процесі 

перекладу з української мови на англійську; активізація вживання специфічних мовних 

елементів у перекладі з української на англійську мову (підходи до навчання мови, 

закономірності, принципи, методи, прийоми та засоби навчання); окреслено ефективність 

застосування інформаційно-комунікаційного комплексу; схарактеризовано систему 

аудиторних занять у ЗВО (лекція, практичне, семінарське, лабораторне заняття), 

технологію організації самостійної роботи студентів та практичної підготовки (види 

практик у ЗВО, компоненти виробничої практики); розкрито особливості змішаного 

навчання і роль дистанційного в його системі; інформаційно-освітні ресурси 

дистанційного навчання; з’ясовано види навчально-, навчально-дослідницької, науково-

дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, 

науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; складники його науково-

комунікативної компетентності. 

Ключові слова: юридичні та економічні тексти, науково-технічні типи текстів, 

професійна діяльність, переклад, технологія навчання, аудиторні заняття, поза аудиторна 

робота, змішане навчання, дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Переклад юридичних та 

економічних текстів англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності «035 Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Переклад». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: мова, яка функціонує у сферах 

законодавства і правозастосування, судочинства і нотаріату, юридичної документації, 

правничої науки й освіти, правової інформації та правової публіцистики та мова 

економічної сфери діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: Теорії перекладу, Послідовний переклад, 

Термінологія і переклад, Практичний курс основної іноземної мови, Практичний курс 

перекладу з першої іноземної мови, мовознавство.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: навчання досягати мовленнєвого уміння за рахунок розширення типів вправ для 

його розвитку, на основі юридичних та економічних типів тексту. Студенти мають 

засвоїти принципи написання низки типів писемної продукції (офіційний лист, есе, аналіз 

позитивних та негативних аспектів ситуації тощо, аналіз переваг та недоліків ряду 

об’єктів, звіт про результати аналізу, виконаного за одержаним завданням), значно 

розширюючи діапазон власних умінь породжувати писемні тексти, що відповідають 

вимогам носіїв англійської мови. Разом з тим студенти продовжують традицію написання 

фабульних міні-творів, також творів-міркувань з використанням засвоєного матеріалу. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвивати професійні навички та 

вміння; сформувати здатність виконувати перекладацькі дії на рівні автоматизмів; 

забезпечити  наявність у свідомості студентів термінологічних еквівалентів з відповідної 

тематики; удосконалювати мовну та мовленнєву підготовку студентів шляхом 

використання автентичних англомовних матеріалів; розширити світогляд студентів. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 2. 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. 

ПРН 3.Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  



ФК 4.Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних 

стилів і жанрів. 

ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
Курс складається з 6 кредитів :  

Кредит 1. Конституція. 

Тема 1. Конституційне право Конституції на федеральному рівні та на рівні штату 

Кредит 2.Структура судової системи. 

Тема 2. Структура судової системи; принципи судочинства; цивільне право; кримінальне 

та деліктне право. 

Кредит 3. Види права в США. 

Тема 3. Термінологічні одиниці контрактного (включаючи підприємницькі контракти); 

майнового; спадкового та сімейного права. 

Кредит 4. Структура економіки 

Тема 4. Структура економічної системи. Виробництво та розподіл товарів. Виробництво 

та розподіл послуг. Промислове виробництво та послуги. Розподіл ресурсів. 

Кредит 5. Економічні умови 

Тема 5. Умови економічного росту. Реальний ВНП.  Інфляція. Контроль над інфляцією. 

Гіперінфляція. Попит. 

Кредит 6. Економічне становище 

Тема 6. Попит. Купівельна спроможність. Контроль над цінами. Витрати, що 

підвищуються. Встановлення контролю.  

Курс вивчається у XI семестрі. Форми організації навчального процесу: практичні 

заняття та самостійна робота студентів.  

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Черноватий Л.М. та ін. Переклад англомовної економічної літератури. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Вінниця, Нова Книга, 

2007. – 416с. 

2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 

Допоміжна: 

1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. – Вінниця: Нова 

Книга, 2004 

2. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української на англійську мову. – Вінниця: 

Нова Книга, 2003 

3. Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з англійської мови для 

університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання). – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 

2001. 

4. Новикова И.А., Петрова Н.Ю., Давиденко Т.Г. Практикум к курсу английского языка: 

4 курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 160 с. 

5. Практический курс английского языка: 4 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 

/ Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 352 с. 

6. Ребрій О.В. Перекладацький скоропис. – Вінниця: Поділля-2000, 2002. 



7. Черноватий  Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., ЛіпкоІ.П. Переклад англомовної 

громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини./ За 

редакцією Л.М. Черноватого і В.І. Карабана. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова 

Книга, 2006. – 272 с.  

8. Балла М.І. Англо-український словник (в 2-х томах). – К.: Освіта, 1996. 

9. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 

1969. 

10. Dictum Factum Practical University Grammar / L. Chernovaty, V. Karaban (eds.) – 

Vinnytsya: Nova Knyha, 2005. 

11. J.C. Wells. Pronunciation Dictionary. – Longman, 2000. 

12. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2003. 

13. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / School. Home and 

Office Edition / 230.000 Entries. 1.248 Pages. Lexicon Publications, Inc. Danbury, CT, 

1993. 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5.Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, проекти, доповіді-

презентації, контрольні роботи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


