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ПЕРЕДМОВА

Пропонований увазі викладачів та студентів навчально
му одичний посібник ФАХОВА МОВА ЕКОНОМІКИ 
побудований у формі словника за тематичними блоками, із 
тдактизованими матеріалами (вправами на переклад, 
опрацювання лексики, інтерактивними завданнями для роботи в 
і руні) й призначений в першу чергу для використання під час 
микладаїіня на старших курсах вищих навчальних закладів в 
межах курсів, які передбачають опанування фахової лексики 
(«Фахові мови та переклад», «Термінознавство», «Лексикологія 
(роїділ «Фахова лексика», «Практичний курс другої мови: 
к'рмінознавство» тощо). Інноваційний підхід цієї розробки у 
имкористанні німецько-англійських відповідників для 
г груктурування та впорядкування фахової термінології в галузі 
• і ииоміки в студентів, які вивчають саме ці дві мови як першу
і а дру гу іноземні мови.

Завдання, спрямовані на переклад речень з української 
мови німецькою / англійською та робот}/ з україномовними 
відповідниками за допомогою вже існуючих німецько- 
українських / українсько-німецьких економічних словників 
дозволяють студентам також засвоїти основи перекладу 
і ( рмінологічної лексики рідною мовою.

І Іавчально-методичний посібник може бути використаний в 
межах навчального процесу під час викладання в аудиторії, але 
пікож як довідник для самостійної роботи студентів, словник 
під час перекладів економічних текстів.

Окрім вправ, які супроводжують виокремлені тематичні 
блоки фахової лексики в галузі економіки. Посібник містить 
чиачу кількість мікроконтекстів, які слугують у якості глосарія 
(подають дефініції базових термінів) та контекстуальних 
прикладів, матеріалів для перекладу.

Сподіваємося, що цей навчально-методичний посібник 
спіне в нагоді викладачам, студентам, аспірантам та широкому 
колу тих, хто опановує німецьку / англійську мову на 
професійному рівні.
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