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1. Мета опанування дисципліни: сформувати фонові знання щодо 

найголовніших понять суспільно-політичної галузі та розвинути практичні 

навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу у цій галузі; 

забезпечити засвоєння студентами суспільно-політичної термінології, її 

значень і сфер вживання; ознайомити студентів з типовими проблемами, що 

виникають під час галузевого перекладу; ознайомити студентів з типами і 

видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення 

іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки у галузі перекладу 

суспільно-політичної літератури; показати важливість праці перекладача для 

забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією у суспільно-

політичній галузі.   

 

2. Завдання:  

 надати знання про лексичні, граматичні, стилістичні особливості 

перекладу текстів громадсько-політичної літератури;  

 розвивати навички чітко визначати і перекладати мовні явища, характерні 

для мови громадсько-політичного спрямування;  

 точно перекладати значення термінів;  

 застосовувати перекладацькі стратегії і трансформації, спрямовані на 

подолання лексичних, граматичних і стилістичних труднощів;  

 ефективно працювати з електронними довідковими ресурсами для 

розв’язання лінгвістичних завдань;  

 володіти здібністю на науковій основі організовувати свою професійну 

діяльність, самостійно оцінювати її результати. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 головних понять суспільно-політичної галузі;  



 суспільно-політичної термінології, її значення й сфери вживання;  

 типових проблем, що виникають під час галузевого перекладу;  

 типів, видів перекладу й засобів досягнення передачі змісту  

 повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки у 

суспільно-політичній галузі; 

застосування знань і розумінь:  

 вміти перекладати у двосторонньому режимі (з англійської мови на 

українську та з української мови на англійську) тексти, що відносяться до 

суспільно-політичної галузі, в усній (послідовний переклад і переклад з 

аркуша) та письмовій формах; 

 усвідомлювати важливість праці перекладача для забезпечення 

адекватного 

 міжнародного обміну інформацією у суспільно-політичній галузі; 

усвідомлювати необхідність ґрунтовної і всебічної підготовки до професії 

перекладача та нести відповідальність за якість власної праці. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Громадсько-політична література. Специфіка та вимоги до перекладу. 

Тема 2. Лексичні, стилістичні та граматичні особливості перекладу текстів 

суспільно-політичної тематики. Організація Об’єднаних Націй. Історія 

створення, функції. 

Тема 3. Засоби передачі модальності в перекладі. Функції та обов’язки 

Європейського союзу. 

Тема 4. Переклад власних назв громадсько-політичного спрямування. 

Організація з Безпеки і Співробітництва в Європі. НАТО.   

Тема 5. Особливисті перекладу скорочень та абревіатур.  Асоціація держав 

Південно-Східної Азіїї. Всесвітня Торгова Організація. Міжнародний 

Валютний Фонд, історія створення, функції. 

Тема 6. Проблема ввічливості та політичної коректності у перекладі. 

 

5. Викладацький склад: д.пед.н., доцент Дмитрук Л. А. 

 


