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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Фаховий переклад 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: другий (магістерський) 

5. Назва дисципліни: Фаховий переклад німецької мови. 

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, 1,2 семестр. 

9. Кількість кредитів: 11. Всього 330 академічних годин; практичних занять 158 годин, 

самостійної роботи 172 годин. 

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

Мета викладання дисципліни: метою навчання у рамках цього курсу є підготовка 

перекладача – ефективного професійного комуніканта в ситуаціях професійного усного і 

письмового спілкування, а саме: формування у студентів професійних умінь і навичок 

перекладу текстів на широку економічну тематику і текстів вузькопрофільної фінансово-

економічної літератури, економічної і фінансової документації, формування навичок 

реферування і анотування спеціальних текстів, а також формування професійного 

словникового запасу, що забезпечує вільне спілкування в діалогічних і полілогічних 

професійних ситуаціях.  

У завдання дисципліни входить ознайомлення студентів з особливостями професійно-

орієнтованого перекладу, лексико-граматичними і стилістичними особливостями 

економічних текстів і фінансових документів, юридичними нюансами фінансової сфери, без 

знання яких неможливо виконати якісний переклад. Студенти повинні опанувати правила 

складання комерційної і фінансової документації, удосконалити свої навички реферування і 

анотування на матеріалі економічних текстів, засвоїти критерії оцінки якості перекладу і 

удосконалити навички редагування і форматування текстів перекладу.  

Пропонований курс припускає збагачення словникового запасу студентів економічною 

термінологією, вільне володіння якої допоможе їм надалі брати участь в міжкультурній 

комунікації у сфері економіки і фінансів на професійному рівні.  

1.  Основне завдання вивчення дисципліни: озброїти магістрантів системою 

найновіших загальнотеоретичних відомостей про структури, типи термінів та їх 

функціонування у науково-технічних артефактних текстах з їх специфічними структурно-

синтаксичними відмінностями залежно від галузі науки чи сфери знань, і конкретно в 

економічній сфері; навчити магістрів комплексно підходити до відтворення змістового 

значення і структурних особливостей німецьких економічних термінів на рівні тексту 

українською мовою і навпаки. 

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. 
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- 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 (; 

 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; 

 знає основні способи досягнення еквівалентності в перекладі і уміє застосовувати 

основні прийоми перекладу; 

 уміє здійснювати письмовий переклад з дотриманням норм лексичної 

еквівалентності, дотриманням граматичних, синтаксичних і стилістичних норм;  

 уміє оформляти текст перекладу в комп'ютерному текстовому редакторові; 

 уміє 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; 

 уміє працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими базами даних; 

 вміє працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; 

 уміє працювати з електронними словниками і іншими електронними ресурсами для 

вирішення лінгвістичних завдань; 

 уміє використовувати понятійний апарат філософії, теоретичної і прикладної 

лінгвістики, перекладознавства, лінгводидактики і теорії міжкультурної комунікації для 

вирішення професійних завдань; 

 володіє основами сучасної інформаційної і бібліографічної культури; 

 володіє стандартними методиками пошуку, аналізу і обробки матеріалу 

дослідження. 

 володіє 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 

«Фаховий переклад німецької мови» студенти повинні знати: 

1. Мінімум слів і типових словосполучень, необхідний для перекладу економічної 

літератури. 

2.  Найбільш типові граматичні форми і конструкції, які зустрічаються в економічних 

текстах. 

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

перебудовою речення у текстах економічної тематики. 

4.  Фонетичні, лексичні, словотвірні явища і морфологічні, синтаксичні особливості і 

закономірності розвитку німецької та української мови. 

5.  Функціональні стилі, підстилі мови і їх відмінні риси; 

6.  Граматичні форми і конструкції, типові для формального і неформального регістрів 

спілкування,  письмової і усної комунікації німецькою мовою. 

7.  Теоретичні основи перекладу (зокрема, комунікативно-прагматичні чинники, що 

детермінують переклад; лексико-семантичні і граматичні перекладацькі трансформації і 

правила їх застосування і ін.); 

8.  Особливості перекладу німецької спеціальної лексики і фразеології; 

9.  Основні машинні перекладацькі програми і базові уміння роботи з ними. 

10.  Основи економічної теорії, ключові поняття менеджменту і маркетингу, базові 
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економічні терміни, скорочення, прийняті в комерційній документації.  

11.  Види рефератів і анотацій, етапи роботи з написання анотації або реферату, 

механізми виділення смислових пунктів, формулювання і фіксації головного змісту.  

Зміст і структура: курс складається із щести розділів: (1) Термін «фахова мова». Фахові 

мови як результат інструменталізації. Стратифікація фахових мов. Соціальна роль фахових 

мов у сучасному суспільстві. Фахова комунікація у глобальному суспільстві. Фаховий текст. 

Класифікація і типологія фахового тексту; (2) Вербальна комунікація і теорія мовленнєвих 

актів. Вербальні маркери ілокуції. Невербальні маркери ілокуції. Темо-ремне членування 

речення й тексту; (3) Когеренція та когезія як засоби змістової та формально-логічної 

зв’язності текстової інформації. Стилістичні характеристики фахового тексту. Граматичні 

особливості фахового тексту. Загальні принципи створення фахового тексту; 

(4) Лінгвістичний аналіз загальновживаного тексту. Опозиція «загальновживаний текст – 

фаховий текст». Типологічні й контрастивні характеристики фахового тексту. Культурні 

традиції фахового тексту.  Оптимізація фахового тексту. Усний фаховий текст як об’єкт 

лінгвістичного аналізу; (5) Становлення термінознавства як самостійної лінгвістичної 

дисципліни. Основи теоретичного термінознавства. Поняття та його властивості. Тематичні 

відношення між поняттями. Термін, його функції і властивості; (6) Функціональні аспекти 

термінологічної лексики. Стилістична транспозиція термінологічної лексики. Стандартизація 

термінології. Координаційна діяльність у галузі стандартизації термінології 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Фаховий переклад» здійснюється за допомогою 

контрольних опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, 

написання граматичних диктантів, написання модульних контрольних 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 «Фаховий переклад німецької мови» передбачена у 1 

семестрі така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться згідно розкладу 

екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни 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 В 2 семестрі передбачена 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 
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(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; 

 

 

 


