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Загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних дисциплін і регламентується «Положенням про 

організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна». 

Університет має забезпечувати для осіб, які навчаються, професійну підготовку на рівні 

кращих університетів світу, формування необхідних фахових і загальних компетентностей, 

зокрема: вміння самостійно навчатися і критично мислити 

Самостійна робота включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання  

індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.  

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної та заочної форми 

навчання, регламентується навчальними планами та робочими навчальними планами.  

Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи рекомендується 

відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу, є 

обов’язковим. Форми контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни і 

можуть включати виконання контрольних робіт, включених до навчального плану, курсових 

робіт, індивідуальних завдань, тестів, розрахунково-графічних робіт, рефератів, винесення 

самостійно засвоєного матеріалу на підсумковий семестровий контроль (разом з матеріалом, 

що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять) тощо. 

 

Зміст та організація самостійної роботи студентів за навчальною дисципліною 

«Практика перекладу І». Відповідно до навчального плану, загальний обсяг навчальної 

дисципліни для студентів складає 8 кредитів (240 годин) на 4 курсі денного відділення, 11 

кредитів (330 годин) на 4 курсі заочного відділення та 10 кредитів (300 годин) на 5 курсі 

заочного відділення. Обсяг самостійної роботи на 4 курсі денного відділення складає 114 

годин, на заочному – 302 годин (4 курс) та 272 годин (5 курс).  

 

Розподіл годин для самостійної роботи по темах 

Назва теми Денна Заочне 

7-й семестр 4 курс 4 курс 5 курс 

Тема 1. Усний послідовний переклад. Синтаксичні та функціонально-

стильові труднощі перекладу. Порядок слів.  Переклад підрядних речень. 
17 33 18 

Тема 2. Письмовий переклад. Функціонально-стильові труднощі 

перекладу. Художній стиль. 
17 35 20 

Тема 3. Усний послідовний переклад. Публіцистичний стиль. 

спілкування. 
17 33 18 

Тема 4. Письмовий переклад. Офіційно-діловий стиль. 

Ділове листування. листи-запити. Листи-пропозиції. 
21 35 20 

Разом за 7-й семестр 72 136 76 

8-й семестр   

Тема 1. Усний послідовний переклад. Різновиди комерційних 

документів, реклама, рекламні листи. 
10 40 48 

Тема 2. Письмовий переклад. Різновиди комерційних документів. Форма 

ділового листа. 
10 43 50 

Тема 3. Усний послідовний переклад. Договори. Різновиди договорів.  10 40 48 

Тема 4. Письмовий переклад. Виконання договору та рекламації. 12 43 50 

Разом за 8-й семестр  42 166 196 

Усього за рік 114 302 272 

 

 



Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денне заочне 

 7-й семестр 4 курс 4 курс 5 курс 

1. Різновиди підрядних речень у німецькій мові. 

Сполучники та порядок слів. Способи передачі підрядних речень 

засобами української мови. 

17 33 18 

2. Функціональні стилі та типи текстів. Способи перекладу. 

Різновиди перекладацьких трансформацій. Переклад художніх 

текстів. Тропи та засоби образності німецької та української мов 

та їх переклад. 

17 33 18 

 Підготовка до контрольної роботи - 2 2 

3. Публіцистичний стиль та його переклади. Переклад засобів 

образності. типи текстів офіційно-ділового спілкування. 
17 33 18 

4. Ділова кореспонденція. Різновиди ділових листів та їх переклад. 

Засоби перекладу ділової кореспонденції. 
17 33 18 

 Підготовка до контрольної роботи 4 2 2 

 Загалом за 7-й семестр 72 136 76 

 8-й семестр 

1. Комерційні документи та їх різновиди і українськомовному та 

німецькомовному діловому спілкування. Реклама. Рекламні листи. 
10 40 48 

2. Особливості оформлення ділових паперів та їх переклад. 10 40 48 

3. Переклад договорів з німецької мови українською та з української 

мови німецькою. 
10 3 2 

 Підготовка до контрольної роботи - 40 48 

4. Умови виконання договорів. Порушення умов договорів. 

Рекламації щодо невиконання умов договорів. 
10 40 48 

5. Підготовка до контрольної роботи  2 3 2 

 Загалом за 8-й семестр  42 166 196 

 Загалом за рік 114 302 272 

 

Вимоги до студентів  

Під час виконання самостійної роботи студенти мають опанувати способи та методи 

перекладу з німецької мови, основні перекладацькі трансформації та відповідну 

термінологію, необхідну для перекладу суспільно-політичних, економічних публіцистичних 

та художніх текстів та навчитись 

знаходити найбільш адекватні та точні способи та засоби перекладу для передачі змісту, 

здійснювати усний послідовний та письмовий переклад текстів суспільно-політичної, 

економічної тематики, а також публіцистичних та художніх текстів. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання  

Завдання, винесені на самостійну роботу студентів, включені в тестові завдання для 

оцінювання роботи студентів у семестрі та в завдання для письмового контролю. Відповідні 

критерії оцінювання наведено в Робочій програмі навчальної дисципліни. Робоча програма 

також передбачає метод самоконтролю. 

 

Прогнозований результат. У результаті самостійної роботи студенти мають зокрема:  

знати способи та методи перекладу з німецької мови, основні перекладацькі трансформації 

та відповідну термінологію, необхідну для перекладу суспільно-політичних, економічних 

публіцистичних та художніх текстів. 

вміти знаходити найбільш адекватні та точні способи та засоби перекладу для передачі 

змісту, здійснювати усний послідовний та письмовий переклад текстів суспільно-політичної, 

економічної тематики, а також публіцистичних та художніх текстів. 



 

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми студенти мають досягти наступних 

програмних результатів:  

ПРН3. Організовувати процес свого навчання та самоосвіти.  

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН8. Знати та розуміти систему мови і загальні властивості літератури, вміти застосовувати 

ці знання у професійній діяльності. 

ПРН10. Знати норми літературної німецької та української  мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів німецькою й українською мовами. 

ПРН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладознавчий аналіз 

німецькомовних текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови та мовлення, 

пов’язані з використанням німецької мови, і використовувати їх для розв’язання складних 

задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.  
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