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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практичний курс перекладу з німецької мови» 
1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність:  035 Філологія 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Прикладна лінгвістика (німецька мова) і 

Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Практичний курс перекладу з  німецької мови. 
6. Викладачі: Альошина Анна Юріївна – асистент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна 

8. Курс, семестр: ІІ курс, 4 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3  Модулів – 2. Всього 90 академічних годин; практичні/семінарські 

34 години, самостійної роботи 56 години. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

Мета викладання дисципліни: Основною метою курсу є забезпечення усвідомлення 

студентами суспільно-політичної ролі й значення перекладу як важливого фактора у 

діяльності та розвитку суспільства; засвоєння видів та типів перекладу й сфери їх 

застосування; формування початкових вмінь практично здійснювати переклади різних видів; 

ознайомлення з основними видами перекладацьких трансформацій та формування навичок їх 

застосування у практиці перекладу; засвоєння норм та принципів перекладу.  

Провідна ідея: керуючись досягненнями сучасного перекладознавства й мовознавства, 

розвинути у студентів переконання, що кожна іноземна мова, а так само і українська мова, 

має ієрархічну систему різних одиниць-відповідників на лексичному, граматичному і 

комунікативному рівнях, та, що одиниці кожного мовного рівня в абсолютній більшості 

випадків мають лексичні, семантичні, а часто і структурні відповідники у мові перекладу 

(МП). 

Основне завдання вивчення дисципліни: підготовка студентів до перекладу оригінальної 

літератури з німецької мови і навпаки українською з мінімальним використанням словника. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1 Увести майбутнього перекладача в русло загальнотеоретичних понять і вимог, що 

необхідні як підґрунтя в підготовці власне перекладачів і тлумачів. 

2 Привчити студентів ставитися з усією відповідальністю до необхідності ґрунтовної і 

всебічної підготовки до свого надзвичайно важливого фаху в народногосподарському житті 

України. 

3 Спрямувати студентів на свідоме вивчення і засвоєння програмного матеріалу й на 

глибоке усвідомлення ролі фаху перекладача/тлумача. 

4 Привчити студентів ставитися до вивчення всіх аспектів мови як до обов’язкової і 

необхідної праці без чого взагалі неможлива підготовка кваліфікованого перекладача. 

5 Познайомити студентів з перекладацькою термінологією, її значенням і сферами 

вживання. 

6 Озброїти студентів знаннями про типи і види перекладу, про засоби досягнення 

повного відтворення змісту тексту іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки. 

7 Продемонструвати на конкретних прикладах важливість праці перекладача над 

перекладом під час вирішення різних економічних і політичних / державних справ. 

8 Підготувати підґрунтя для успішного сприйняття і розуміння курсу "Загальна теорія 

перекладу". 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Практичний курс перекладу з німецької мови» студенти повинні знати: 

1 роль перекладу у діяльності та розвитку суспільства; 

2 зміст понять "переклад" та "перекладознавство"; 
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3 основні обов'язкові елементи підготовки перекладача; 

4 зміст понять "спосіб перекладу", "перекладацькі прийоми", "стиль перекладу", "жанр 

перекладу", "форма перекладу", "тип перекладу", "вид перекладу"; 

5 які існують види перекладу; 

6 принципи перекладу; 

7 норми перекладу; 

8 лексичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації; 

9 різні види лексичного значення слова; 

10 зміст поняття "прагматика тексту" та "прагматика перекладу"; 

11 особливості та відмінності текстів різних жанрів та стилів в українській та німецькій 

мовах; 

12 різні види словників. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Практичний курс перекладу з німецької мови»  студенти повинні  вміти:   

1 1. пояснити основні вимоги до мови перекладача та культури його мовлення; 

2 аналізувати переклади зроблені різними методами та використовувати ці методи при 

виконанні перекладів різних видів; 

3 виконувати адекватний, вільний, дослівний, скорочений, реферований, анотований, 

адаптований переклади; 

4 аналізувати переклади різних видів; 

5 виконувати переклади за основними принципами та нормами перекладу; 

6 застосовувати лексичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації; 

7 аналізувати на прикладах перекладів вживання та функції перекладацьких 

трансформацій; 

8 аналізувати зразки перекладів з погляду відповідності нормам перекладу; 

9 виконувати переклади зберігаючи прагматику тексту оригіналу; 

10 аналізувати переклади текстів різних жанрів та їх особливості; 

11 виконувати переклади науково-технічних текстів, текстів газетно-публіцистичного 

стилю; 

12 демонструвати навички виконання перекладів текстів художньої прози та поезії; 

13 використовувати словники різних типів і видів; 

14 користуватися електронними словниками; 

15 редагувати машинний переклад та допрацьовувати його. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і двох розділів: (1) Лексико-

семантичні проблеми перекладу; (2) Перекладацькі трансформації та функціонально-

стилістичні проблеми перекладу.  

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Практичний курс перекладу з  німецької 

мови» здійснюється за допомогою оцінювання якості знань студентів, в умовах організації 

навчального процесу за накопичувальною системою здійснюється шляхом поточного, 

тематичного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

Підсумковий контроль. З дисципліни «Практичний курс перекладу з німецької мови» 

передбачена у 4 семестрі така форма семестрового контролю, як екзамен. Форма контролю 

проводиться згідно розкладу екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з 

навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного контролю 
та самостійної роботи (60 балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) в 4 семестрі і 

виставляється за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання для студентів денної 

форми навчання. Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно 

атестовані з цієї дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою 

(набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах 
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та оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – 

підсумки семестрового контролю заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову 

книжку студента. Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у 

деканат у визначений термін особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів 

(FX, F в ЄКТС) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академзаборгованості. 
12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: практичних занять; самостійної роботи; тематичного контролю. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Базова 

1. Кучер З. І. Практика перекладу : навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / Кучер З. І., 

Орлова М. О., Редчиць Т. В. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 504 с. 

Допоміжна 
1. Семенец О.Е., Панасьев А.Н. Практический курс перевода. – К.: Вища школа, 1982. 

2. Тетради переводчика. Под редакцией Л.С.Бархударова. – М., 1973. 
 


