
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Практика перекладу німецької мови (іноземна мова ІІ)  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види перекладу: за діями 

перекладача – усний послідовний, з аркушу, письмовий, реферування; за характером 

текстів, що перекладаються – художній, публіцистичний, суспільно-політичний, 

економічний. 

Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки. 

Термін вивчення: 5 – 8-й семестри (денне відділення). 

Кількість кредитів: 5-й семестр: 2; 6-й семестр: 2,5; 7-й семестр: 3; 8-й семестр: 3,5. 

Метою курсу є формування та розвиток навичок та вмінь студентів у царині 

перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку текстів різної 

тематики в усній та письмовій формі на рівні B2 у відповідності з Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти. Курс передбачає навчання основних видів перекладу: за 

діями перекладача – усного послідовного, з аркушу, письмового; за характером текстів, 

що перекладаються – громадсько-політичного та економічного. 

Завданням курсу є: 

1. сформувати у студентів навички усного послідовного однобічного та двобічного 

перекладу та перекладу з аркушу з української на німецьку та з німецької на українську 

мови текстів громадсько-політичного та економічного характеру, сформувати фонові 

знання студентів у даній галузі та розширити їх лексичний запас. Навчання ґрунтується на 

практичному виконанні різних за тематикою та змістом текстів з голосу та аудіоносіїв. 

Однобічний усний послідовний переклад реалізується за схемою українська – німецька 

або німецька – українська. Двобічний усний послідовний переклад реалізується за схемою 

українська – німецька – українська або німецька – українська – німецька. Навчання 

перекладу з аркушу передбачає вміння проводити контекстуально-семантичний та 

структурно-семантичний аналіз незнайомих слів як основи для інтерпретації їх значення; 

2. розвивати у студентів навички письмового перекладу з української на німецьку та з 

німецької на українську мови текстів громадсько-політичного та економічного характеру. 

Навчання письмового перекладу включає вивчення лексичних та граматичних 

особливостей перекладу, принципів перекладацьких трансформацій та інтерпретації 

текстів. Важливим компонентом навчання письмового перекладу є робота із словником 

(різні типи словників, перекладні та тлумачні словники); 

3. сформувати у студентів розуміння підґрунтя використання прийомів перекладу на 

матеріалі текстів відповідної тематики (у друкованому та аудіоформаті); 



4. ознайомити студентів з типовими засобами перекладу конструкцій німецької мови, 

що викликають труднощі; 

5. забезпечити вивчення студентами основ громадсько-політичної та економічної 

термінології, її значення і сфери вживання; 

6. перевірити сформованість навичок студентів вирішувати типові проблеми,  що 

виникають під час перекладу текстів відповідної тематики. 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

 знати: такі перекладацькі прийоми, як диференціація, конкретизація, генералізація, 

антонімічний переклад, смисловий розвиток, компенсація, транслітерація і транскрипція; 

особливості перекладу антропонімів, топонімів і астрономів, назв витворів мистецтва, 

газет і журналів, інтернаціоналізмів, слів-реалій; методи перекладу німецьких складних 

іменників, складних прикметників, похідних прикметників, ад’єктивованих прикметників 

і прислівників. 

уміти: виконувати усний послідовний однобічний та двобічний переклад, переклад з 

аркушу і письмовий переклад з української на німецьку та з німецької на українську мови 

текстів громадсько-політичного та економічного характеру на рівні B2 у відповідності з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 

Методи викладання: практичні завдання. 

Методи оцінювання: Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною 

шкалою і закінчуються іспитом. 

Мова викладання: німецька, українська. 


