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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 (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: ІІІ курс, 5 семестр. 

9. Кількість кредитів: 2 Модулів – 2. Всього 60 академічних годин; практичні/семінарські 

18 години, самостійної роботи 42 години. 

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

Мета викладання дисципліни: підготовка студентів до здійснення перекладацької 

діяльності шляхом розвитку ряду загальних та фахових компетентностей, зокрема 

формуванню перекладацької компетентності; засвоєння теоретичних основ та практичних 

навичок редагування перекладів, формування вмінь та навичок редагування перекладів. 

Основне завдання вивчення дисципліни: особливості роботи з програмами 

автоматизованого перекладу на етапі перекладу тексту та пост перекладацькому редагуванні.  

Завдання вивчення дисципліни: 

 комунікативна компетенція 

o дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з точки 

зору розуміння можливого впливу досягнень з філології на соціальну сферу; 

o увага до відмінностей та впливу культури (здатність до культурної чутливості та 

здатності ідентифікувати і вживати різні способи спілкування з представниками інших 

культур);  

 науково-дослідна компетенція 

o набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування філологічних знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

Результати навчання: 

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

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

 прийоми перекладацького аналіз тексту; 

 основні норми та принципи редагування; 

 стандарти асоціації перекладачів України, щодо оформлення перекладів. 

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

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

1. перекладати галузеві тексти з використання систем пам’яті перекладу з огляду на 

поставлені завдання, доступні інструменти та ресурси; 

2. корегувати роботу над проектом з урахуванням поточної ситуації. 

3. Перекладати    складні    за    будовою    речення    зі    вставними реченнями. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і двох розділів: (1) Тексти як 

об’єкт перекладу; (2) Редагування перекладів. 

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. 
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Підсумковий контроль. З дисципліни «Практичний курс німецької мови» передбачена у 5 

семестрі така форма семестрового контролю, як залік. форма 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 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: практичних занять; індивідуального завдання; тематичного контролю. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  
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