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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): Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад німецька та англійська мови 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: ІІІ курс, 5,6 семестр. 

9. Кількість кредитів: 4. Всього 120 академічних годин; практичні/семінарські 52 години, 

самостійної роботи 68 години. 

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

Мета викладання дисципліни: розкрити особливості перекладу науково-технічної 

літератури та підготувати студентів до опрацювання такого виду літератури.  

Курс передбачає роботу, зі всіма аспектами мови, оскільки самим складним є 

переклад зв'язного тексту, в процесі якого необхідно одночасно вирішувати цілий комплекс 

завдань. Основну увагу слід зосереджувати на формуванні у студентів послідовності дій в 

процесі перекладу та вмінні використовувати синтаксичні зв'язки та загальний контекст 

найбільш правильного способу передачі думок оригіналу засобами української мови. 

Основне завдання вивчення дисципліни: надати студентам практичні рекомендації 

стосовно детального опрацювання та грамотного аналізу і адекватного перекладу текстів.  

Курс передбачає роботу, зі всіма аспектами мови, оскільки самим складним є переклад 

зв'язного тексту, в процесі якого необхідно одночасно вирішувати цілий комплекс завдань. 

Основну увагу слід зосереджувати на формуванні у студентів послідовності дій в процесі 

перекладу та вмінні використовувати синтаксичні зв'язки та загальний контекст найбільш 

правильного способу передачі думок оригіналу засобами української мови. 

Завдання вивчення дисципліни: 

навчити читати та перекладати оригінальну літературу німецькою мовою з мінімальним 

використанням словника; сформувати у студентів загальне уявлення про те, які знання та 

вміння необхідні для того, щоб навчитися читати і перекладати літературу, та сформувати 

загальне уявлення про ті конкретні завдання, які необхідно вирішувати в процесі перекладу 

текстів, та про ті складнощі, які виникають під час перекладу текстів різного змісту; навчати 

студентів визначати значення незнайомих слів з контексту та за їх словотворчою формою; 

навчати прийомам перекладу термінів, безеквівалентної лексики, а саме перекладу власних 

назв та слів-реалій; ознайомити з основними перекладацькими трансформаціями та 

функціонально-стильовими труднощами перекладу; розвивати навички дотримання 

правильної послідовності дій під час перекладу та вміння перекладати складні за будовою 

речення. 

Результати навчання: 

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

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

1. Мінімум слів і типових словосполучень, необхідних для перекладу науково-технічної 

літератури. 

2. Найбільш типові граматичні форми і конструкції, які зустрічаються у науково-технічних 

текстах. 

3. Спеціальні способи перекладу деяких форм та конструкцій, які пов'язані з перебудовою 

речення. 

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

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

1. Визначати   значення   незнайомих   слів   з   контексту   та   їх словотворчій формі. 

2. Перекладати терміни. 

Граматика: 
1. Упізнавати і перекладати граматичні форми і конструкції. 

2. Визначати потрібне значення багатозначних форм та службових слів. 

3. Перекладати    складні    за    будовою    речення    зі    вставними реченнями. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і чотирьох розділів: 

(1) Перекладацькі трансформації.; (2) Лексико-семантичні проблеми перекладу; (3) 

Функціонально-стилістичні проблеми перекладу; (4) Морфологічні труднощі 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 німецької мови» передбачена у 5 

семестрі така форма семестрового контролю, як залік, а у 6 семестрі – залік. Обидві 

форми контролю проводяться 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 5 семестрі, 

підсумкова семестрова оцінка за 6 семестр розраховується як сума балів за результатами 
поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) 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 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: національна та ECTS. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Основна 

1. Кияк Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник / Т. Р. Кияк, А. М. 

Науменко, О. Д. Огуй. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 

543 с. 

2. 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. Макарова М.М., Бобковский Г.А., Сенковская Т.С., Болошина К.А. Практический курс перевода 

научно-технической литературы // Военное издательство Министерства Обороны СССР. – М., 

1967. 

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

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


