
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Практика перекладу німецької мови (іноземна мова ІІ) 

Програма розрахована на студентів, що вже мають необхідний рівень мовної компетенції, 

передбачений програмою з німецької мови (іноземної мови ІІ) для студентів англійського 

відділення. Завдання курсу ПП полягає у розвитку навичок та вмінь перекладу з німецької 

мови українською та з української німецькою текстів різної тематики в усній та письмовій 

формі. Кваліфікований перекладач, окрім професійних навичок та вмінь та високого рівня 

практичної мовної компетенції, повинен мати поглиблені знання стосовно системної 

організації мови та добре організовані фонові знання, що мають відношення до країни мови, 

що вивчається.  

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки. 

Термін вивчення: 9-й, 10-й та 11-й семестри (денне відділення). 

Кількість кредитів: 3 / 3 / 2 (мова та література); 6 / 5 / 2 (переклад). 

Мета навчальної дисципліни підготовка перекладача високої кваліфікації, здатного 

виконувати усі головні види перекладацької діяльності з текстами різної спрямованості.  

Програмою передбачається навчання усіх основних видів перекладу: за діями перекладача – 

усного послідовного, з аркушу, письмового, реферування; за характером текстів, що 

перекладаються – економічний, науково-технічний. 

Економічний переклад. 

Мета: виробити у студентів навички перекладу економічних текстів, формування 

відповідних фонових знань у відповідних галузях економіки, як-то кредитна та банківська 

справа, міжнародні економічні відносини, лексичного запасу.  

Зміст: студенти мають змогу ознайомитися з автентичними текстами з різних галузей 

економіки: навчальні тексти з економічної теорії, наукові статті в галузевих виданнях, угоди 

та контракти. Важливою передумовою даного курсу є базові знання з курсу економічної 

теорії.  

Науково-технічний та технічний переклад. 

Мета: виробити у студентів навички перекладу текстів науково-технічного та технічного 

характеру, сформувати фонові знання студентів у цій галузі, розширити їх лексичний запас, 

сформувати вміння працювати із галузевими словниками. 

Зміст: навчання науково-технічного та технічного перекладу починається із вивчення 

лексико-граматичних особливостей перекладу текстів даного напрямку. Подальше 

вдосконалення навичок студентів відбувається за рахунок перекладу повних текстів різних 

технічних напрямків, а також проведення реферування та анотування наукових статей. 

Відбір технічних напрямків окремих курсів проводиться із урахуванням їх актуальності для 



економіки України та підготовки кваліфікованих фахівців для найбільш важливих галузей 

виробництва. 

Результати навчання: По закінченню курсу студенти повинні мати такий рівень володіння 

навичками мовленнєвої діяльності та лінгвістичної компетенції: 

Студенти мають знати: 

• лексичні особливості перекладу (терміни, архаїзми, неологізми, запозичення, слова 

іншомовного походження, абревіатури, скорочення, композити, сленг, фразеологічні 

одиниці, реалії, антропоніми, топоніми, пароніми, лексична синонімія, омонімія, 

полісемія та багатозначність)  

• граматичні особливості перекладу (часові форми дієслова, узгодження, наказовий 

спосіб дієслова, пасивний стан, складний номінативний присудок, складний 

дієслівний присудок, інфінітив, дієприкметник І, дієприкметник ІІ, інфінітивні 

конструкції, обставини, означення, додатки).  

Подальше навчання ґрунтується на комплексному застосуванні отриманих навичок під час 

перекладу повних текстів різної тематики та змісту. 

Студенти повинні вміти: 

• Перекладати усно україномовний або німецькомовний текст зазначеної тематики з 

голосу та з аудіо- або відеоплівки. 

• Перекладати письмово україномовний або німецькомовний текст зазначеної 

тематики. 

• Перекладати з аркушу україномовний або німецькомовний текст зазначеної тематики. 

• Реферувати німецькомовний текст економічного або науково-технічного характеру. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 

Методи викладання: практичні завдання. 

Методи оцінювання: Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Курс закінчується іспитом. 

Мова викладання: німецька, українська.  

 

 


