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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Текстова компетенція» 

1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науким 

2. Спеціальність: 035 Філологія 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад німецька та англійська мови включно)) 

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

5. Назва дисципліни: Текстова компетенція. 

6. Викладачі: Верезубенко Микола Миколайович – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: І курс, 1 семестр. 

9. Кількість кредитів: 4,5. Всього 135 академічних годин; практичних занять 66 годин, 

самостійної роботи 69 годин. 

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

Мета викладання дисципліни: підготувати перекладача німецької мови, який 

повинен всебічно володіти нею. Для цього необхідно навчити студентів вільно розмовляти, 

розуміти мовлення на слух, читати та писати німецькою. Студенти повинні вміти робити 

письмові переклади як з німецької на українську, так і з української на німецьку, мати 

навички усного двостороннього перекладу всіх текстів, крім текстів вузькоспеціального 

характеру. Студент повинен застосовувати на перекладацькій практиці знання з теоретичних 

курсів – вступ до перекладознавства, теорія перекладу, лексикологія, стилістика, теоретична 

граматика, лінгвокраїнознавство.  

Розвиток навичок та вмінь творчого володіння усною та писемною мовою у різних 

комунікативних сферах та ситуаціях спілкування; 

Практичне використання філологічних знань; 

Використання мови, як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня 

студентів  

Основне завдання вивчення дисципліни: подальше удосконалення навичок та вмінь 

усного та писемного мовлення за можливого більш точного та повного застосування мовних 

засобів. Розвивати вміння лінгвістичної компетенції, необхідної для комунікації.  

Особливу увагу слід приділяти веденню дискусій в рамках тематики, що вивчається, 

так як саме цей вид роботи сприяє оволодінню непідготовленим мовленням. 

Завдання вивчення дисципліни: 

У студентів мають бути сформовані певні культурні, комунікативні, системні, 

аналітичні компетенції.  

 Професійно грамотно вибирати загальну стратегію перекладу з урахуванням 

прагматичної установки і типу тексту оригіналу. 

 Здійснювати передперекладацький аналіз тексту, готуватися до виконання перекладу, 

включаючи пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі 

 Здійснювати письмовий переклад і переклад з аркуша текстів різних жанрів і стилів на 

професійному рівні. 

 Ефективно використовувати синонімічні і інші ресурси української мови при перекладі. 

 Працювати з мультимедійними засобами. 

 Працювати з комп'ютером як засобом отримання, обробки і управління інформацією. 

 Працювати з основними машинними перекладацькими програмами; 

 Користуватися електронними словниками і іншими електронними ресурсами для 

вирішення лінгвістичних завдань. 

 Володіти системою лінгвістичних знань, що включає знання основних фонетичних, 

лексичних, граматичних, словотвірних явищ і закономірностей функціонування 

іноземної мови, що вивчається, її функціональних різновидів (; 
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 Володіти методикою передперекладацького аналізу тексту, сприяючою точному 

сприйняттю початкового висловлювання; 

 Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, включаючи пошук 

інформації в довідковій, спеціальній літературі і комп'ютерних мережах; 

 Знати основні способи досягнення еквівалентності в перекладі і уміє застосовувати 

основні прийоми перекладу; 

 Уміти здійснювати письмовий переклад з дотриманням норм лексичної 

еквівалентності, дотриманням граматичних, синтаксичних і стилістичних норм;  

 Уміти оформляти текст перекладу в комп'ютерному текстовому редакторові; 

 Уміти здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з аркуша з  

дотриманням норм лексичної еквівалентності,  дотриманням граматичних, 

синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу і темпоральних характеристик 

початкового тексту; 

 Уміти працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими базами даних; 

 Уміти працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; 

 Уміти працювати з електронними словниками і іншими електронними ресурсами для 

вирішення лінгвістичних завдань; 

 Уміти використовувати понятійний апарат філософії, теоретичної і прикладної 

лінгвістики, перекладознавства, лінгводидактики і теорії міжкультурної комунікації 

для вирішення професійних завдань; 

 Володіти основами сучасної інформаційної і бібліографічної культури; 

 Володіти стандартними методиками пошуку, аналізу і обробки матеріалу 

дослідження. 

 Володіти навичками аналітичного сприйняття інформації, складання анотацій і 

рефератів текстів різних стилів і жанрів. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу 

«Практична граматика німецької мови» студенти повинні знати: 

 Знати основні способи досягнення еквівалентності в перекладі і уміє застосовувати 

основні прийоми перекладу; 

 Уміти здійснювати письмовий переклад з дотриманням норм лексичної 

еквівалентності, дотриманням граматичних, синтаксичних і стилістичних норм;  

 Уміти оформляти текст перекладу в комп'ютерному текстовому редакторові; 

 Уміти здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з аркуша з  

дотриманням норм лексичної еквівалентності,  дотриманням граматичних, 

синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу і темпоральних характеристик 

початкового тексту; 

 Уміти працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими базами даних; 

 Уміти працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; 

 Уміти працювати з електронними словниками і іншими електронними ресурсами для 

вирішення лінгвістичних завдань; 

 Уміти використовувати понятійний апарат філософії, теоретичної і прикладної 

лінгвістики, перекладознавства, лінгводидактики і теорії міжкультурної комунікації 

для вирішення професійних завдань; 

Зміст і структура: курс складається із трьох розділів: (1) Міжнародні організації: 

Організація Об’єднаних Націй; (2) Європейський Союз; (3) Державний устрій Німеччини та 

України 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Текстова компетенція» здійснюється за 

допомогою контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з 

теоретичних питань, написання граматичних диктантів, написання модульних контрольних 
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робіт, контрольних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, завдань самостійної 

роботи. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які 

студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. 

Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки 

студентів. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестування, 

проведення граматичних диктантів,  контроль практичних навичок. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу (теми), уміння усно чи письмово подати певний матеріал. 

Підсумковий контроль. З дисципліни «Текстова компетенція» передбачена у 1 семестрі 

така форма семестрового контролю, як екзамен, який 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) 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: ПЗ –контроль під час практичного заняття;  СРТ – опанування та захист 

самостійно вивченого теоретичного матеріалу; ДЗ – виконання індивідуальних домашніх 

завданнь, ПЗ – підготовка до занять та опанування практичних навичок; МКР – модульна 

контрольна робота; СБ – середній бал за лабораторні заняття; ІДЗ – виконання і захист 

індивідуальних завдань. 

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу «Фаховий переклад 

німецької мови» включає в себе: – плани практичних занять, самостійної роботи студентів 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів; 

 

 

 

 


