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Метою дисципліни «Діловий етикет перекладача» є поглиблене вивчення ЗВО теоретичних 
положень дисципліни, набуття спеціальних навичок та вмінь міжкультурноїкомунікації, 
правила поведінки перекладача під час виникнення непередбачуваних обставин. 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти: 

- компетентності та компетенції перекладача; 
- правила поведінки перекладача під час переговорів / бенкету; 
- правила поведінки із замовником; 



- дресс-код перекладача; 
- як оволодіти своїм голосом, тренувати та розвивати пам’ять; 
- що таке глосарій та як його створити; 
- алгоритм роботи перекладацької діяльності; 
- поширені проблеми, з якими може стикатися перекладач під час перекладу; 
- як поводити себе під час виникнення непередбачуваних обставин; 
- головні відмінності міжкультурного спілкування, притаманні провідним західним та східним 
країнам.  

Здобувач вищої освіти вміє: 
- оперувати навиками білінгвізму; 
- розрізняти особливості мовленнєвого етикету та мови рухів тіла, характерні для різних 
національностей; 
- застосовувати на практиці правила поведінки перекладача під час переговорів; 
- перекладати емоційне мовлення, жарти; 
- вживати евфемізми; 
- уникати небажаної лексики; 
- усвідомлювати відповідальність за переклад, слідувати правилам конфіденційності. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Загальні положення 
перекладацької професії. 
Статус перекладацької професії серед 
інших професій. Компетентність та 
компетенції перекладача. Навики 
білінгвізму. Знання культур. 

2 2  6 

2 

Тема 2. Діловий етикет перекладача. 
Його робочі інструменти. 
Правила поведінки перекладача під час 
переговорів / бенкету та з тим, для кого 
здійснює переклад. Інструмент 
перекладача: пам’ять, голос, форма. 
Правила перекладу емоційного 
мовлення.  

2 2  6 

3 

Тема 3. Моральні засади перекладача.  
Відповідальність перекладача за 
переклад. Поняття конфіденційності. 
Робота із замовником (умови, строки, 
дедлайни).  

2 2  8 

4 

Тема 4.  Алгоритм роботи перекладача. 
Когнітивні процеси кодування та 
декодування під час перекладу. 
Трансформація та інтерпретація. 
Глосарій.  

2 2  8 



5 

Тема 5. Синхронний переклад.  
Особливості синхронного перекладу. 
Умови й складності праці перекладача-
синхроніста. Психофізіологічні аномалії 
в роботі перекладача-синхроніста.  

2 2  8 

6 

Тема 6.  
Послідовний переклад. 
Рутина послідовного перекладу. 
Відмінності послідовного перекладу від 
синхронного. 

2 2  8 

7 

Тема 7. Письмовий переклад. 
Переклад художньої літератури: власне 
переклад чи творчість? Особливості 
перекладу науково-технічної літератури.

2 1  8 

8 

Тема 8. Автоматичний переклад.  
Особливості автоматичного перекладу, 
його відмінності від інших видів 
перекладу. Місце автоматичного 
перекладу на сучасному етапі 
перекладацької діяльності. 

2 1  8 

Всього 16 14  60 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною «Діловий етикет 

перекладача» забезпечується за допомогою поточного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 

проводиться викладачем під час аудиторних занять.  
Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання 

встановлено Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Який статус професії перекладача серед інших професій? Чи адекватно оцінюється праця 
перекладача в нашій країні та в країнах пострадянського простору? Як оцінюють цю професію 
в країнах Європи та за океаном? 
2. Які існують спілки, що представляють перекладачів та захищають їхні інтереси? 
3. Що таке компетентність та компетенція? В чому відмінність цих двох понять? 
4. Які компетентності притаманні перекладачу? 
5.  Якими компетенціями має володіти перекладач? 
6. Що таке білінгвізм? 
7. Розкажіть про механізм розвитку білінгвізму. 
8. Чи необхідно перекладачу володіти знаннями про рідну культуру? Навіщо? 
9. Чи повинен перекладача знати особливості культури народу, на мову якого він перекладає? 
Поясніть чому. 
10. Що передбачено діловим етикетом перекладача? Розкажіть про правила поведінки 
перекладача під час переговорів та бенкету, його дресс-код, манери. 
11. Розкажіть про особливості пам’яті усного перекладача. 
12. Які особливості голосу усного перекладача? 



13. Розкажіть про правила перекладу емоційного мовлення.  
14. Що передбачають моральні засади перекладача?.  
15. Розкрийте алгоритм роботи перекладача. Розкажіть про процес кодування та декодування 
під час перекладу.  
16. Що таке трансформація та інтерпретація? Розкажіть про відмінності даних понять? 
17. Що таке глосарій? В чому полягає відмінність глосарія від словника?  
18. Розкажіть про правила складання глосарію. 
19. Які існують види усного перекладу? Назвіть їх і дайте визначення кожному виду. 
20. Що таке синхронний переклад? Розкажіть про особливості синхронного перекладу. 
21. В чому полягає складність праці перекладача-синхроніста? 
22. Що розуміється під поняттям психофізіологічні аномалії в роботі перекладача-синхроніста? 
23. Що таке послідовний переклад? В чому полягає відмінність послідовного перекладу від 
синхронного?  
24. Розкажіть про рутину послідовного перекладу.  
25. Розкажіть про особливості письмового перекладу.  
26. В чому полягають особливості перекладу художньої літератури? 
27. В чому полягають складності переклад науково-технічної літератури? 
28. Розкажіть про відмінності перекладу художньої та науково-технічної  літератури. 
29. Що таке автоматичний переклад? Його особливості.  
30. Розкажіть про місце автоматичного перекладу на сучасному етапі перекладацької 
діяльності. 
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