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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Практика письмового та усного перекладу” (німецька мова) 
 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр 

Напрям підготовки 6.020303 «Філологія (переклад)» 

Спеціальність  

Спеціалізація  

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин 108 
Кількість кредитів ЕСТS 3 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) (за наявності) - 
Форма контролю іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс)   

Семестр   

Лекційні заняття   

Практичні, семінарські заняття   

Лабораторні заняття   
Самостійна робота   
Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних годин для 
денної форми навчання 

  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - підготовка перекладача високої 

кваліфікації, здатного виконувати усі головні види перекладацької діяльності 

з текстами різної спрямованості.  

Завдання навчальної дисципліни - розвиток навичок та вмінь 

перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку 

текстів різної тематики в усній та письмовій формі. Кваліфікований 

перекладач-магістр, 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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)  

наказовий спосіб дієслова, пасивний стан, складний номінативний присудок, 

складний дієслівний присудок, інфінітив, дієприкметник І, дієприкметник ІІ, 
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інфінітивні конструкції, обставини, означення, додатки).  

Подальше навчання ґрунтується на комплексному застосуванні отриманих 

навичок під час перекладу повних текстів різної тематики та змісту, 

вміти :  

номовний або німецькомовний текст зазначеної 

тематики з голосу та з аудіо- або відеоплівки, 

зазначеної тематики, 

тематики, 

-технічного характеру. 

 
3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

- повного терміну денної (заочної) форми навчання; 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

ти
ж

н
і 

у
сь

го
 у тому числі усьог

о  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль I. Предмет теорії перекладу. Поняття еквівалентності та адекватності перекладу 

Тема 1.Предмет теорії 

перекладу, місце теорії 

перекладу серед інших 

гуманітарних дисциплін. 

Роль перекладу в розвитку 

світової культури, 

взаємозбагачення культур 

та зміцнення міжнародних 

зв'язків. Короткий огляд з 

історії вітчизняного і 

зарубіжного 

перекладознавства.  

 16  8   8       

Тема 2. Мовні форми та 

значення і позамовна 

ситуація при перекладі. 

Денотативний, 

конотативний та 

прагматичний аспекти 

перекладу. Інваріант 

перекладу. Інформативна 

структура тексту та 

окремих його елементів  

 16  8   8       

Тема 3. Поняття 

еквівалентності та 

адекватності перекладу, 

переклад буквальний, 

адекватний та вільний. 

Шляхи досягнення 

адекватності в перекладі. 

Проблема одиниці 

перекладу. Рівні 

еквівалентності.  

 18  10   8       

Разом за модулем 1  50  26   24       



4 

 

 

Змістовний модуль 2 Основні типи лексико-граматичних перетворень в перекладі. Лексико-

семантичні трансформації у перекладі. 

Тема 1.Основні типи 

лексико-граматичних 

перетворень в перекладі. 

Структура і лексико-

семантична зумовленість 

перетворень при перекладі 

з іноземної і на іноземну 

мову. Особливості 

перекладу (німецька 

мова)  Переклад текстів, 

що складаються з 

іменників у вихідній формі. 

Визначення актуального 

значення лексичних 

одиниць і підбір 

відповідних їм еквівалентів 

при перекладі. Врахування 

при перекладі форм однини 

або множини іменників. 

 14  6   8       

Тема 2.Види лексико-

фразеологічних 

відповідників згідно з 

теорією закономірних 

відповідностей. 

Класифікація типів 

міжмовних лексичних 

відповідників за формою, 

за обсягом переданої 

екстралінгвістичної 

інформації, за характером 

функціонування у мові, за 

способом перекладу. 

Функціональні 

відповідники.  

 14  6   8       

Тема 3.Лексико-семантичні 

трансформації у перекладі. 

Диференціація значень, 

генералізація та 

конкретизація значень.  

Особливості перекладу 

(німецька мова) 

Контекстуальні значення 

визначеного та 

невизначеного артиклів. 

Реалізація контекстуальних 

значень визначеного та 

невизначеного артиклів. 

Пошук еквівалентів при 

перекладі похідних і 

складних слів, не 

зафіксованих у двомовних 

словниках. Переклад 

скорочень. Застосування 

транслітерації при 

перекладі. 

 14  6   8       

Тема 4.Шляхи відтворення  16  7   9       
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у перекладі «без 

еквівалентної лексики. 

Різновиди слів-реалій та їх 

відтворення у перекладі.  

Разом за модулем 2 38  25   33       

Усього годин  

10

8 

  51   57       

Курсовий проект(робота) 

з 

 (якщо є в робочому 

навчальному плані) 

  - - - - - - - -    

Усього годин 

             

 

 
4. Теми семінарських занять планом не передбачено 

 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

 

 

5. Теми практичних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

Роль перекладу в розвитку світової культури, взаємозбагачення  

культур та зміцнення міжнародних зв'язків. Короткий огляд з історії 

вітчизняного і зарубіжного перекладознавства.  

8 

2. 

 

Мовні форми та значення і позамовна ситуація при перекладі. Денотативний, 

конотативний та прагматичний аспекти перекладу. Інваріант перекладу. 

Інформативна структура тексту та окремих його елементів  

8 

3. 

 

Поняття еквівалентності та адекватності перекладу, переклад буквальний, 

адекватний та вільний. Шляхи досягнення адекватності в перекладі. Проблема 

одиниці перекладу. Рівні еквівалентності.  

8 

 

4 МКР 1 2 

5 Основні типи лексико-граматичних перетворень в перекладі. Структура і 

лексико-семантична зумовленість перетворень при перекладі з іноземної і на 

іноземну мову. Особливості перекладу (німецька мова) 

 Переклад текстів, що складаються з іменників у вихідній формі. Визначення 

актуального значення лексичних одиниць і підбір відповідних їм еквівалентів 

при перекладі. Врахування при перекладі форм однини або множини іменників. 

6 

6 Види лексико-фразеологічних відповідників згідно з теорією закономірних 

відповідностей.  

6 

7 Лексико-семантичні трансформації у перекладі. Диференціація значень, 

генералізація та конкретизація значень. Особливості перекладу (німецька мова) 

Контекстуальні значення визначеного та невизначеного артиклів. Реалізація 

контекстуальних значень визначеного та невизначеного артиклів. 

6 

8 Шляхи відтворення у перекладі «без еквівалентної лексики. Різновиди слів-

реалій та їх відтворення у перекладі. 

5 
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9 МКР 2 2 

 
 

6. Теми лабораторних занять планом не передбачено 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 
 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 
засвоєння знань студентами. 

 

 
8. Методи навчання. 

Навчання здійснюється з використанням комунікативно зорієнтованої 

методики та інтегративного підходу, в рамках якого розвиваються всі види 

мовної та мовленнєвої компетенції студентів. 

 
9. Форми контролю. 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під 

час поточної роботи над навчальним матеріалом, так і в кінці кожного 

модуля та семестру.  

Для контролю засвоєння навчального матеріалу у рамках аудиторної 

роботи проводиться усне опитування, перевіряється виконання домашнього 

завдання студентами, проводяться поточне тестування у вигляді перекладів, 

диктантів та словникових диктантів.  

У кінці кожного модуля проводяться модульні контрольні роботи. 

У кінці 1,4,5 семестру проводиться екзаменаційна контрольна робота. 

У кінці 2,3 семестрів проводиться залік. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 
відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» 
від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1. 

Оцінка 

національн
а 

Оцінк
а 

ЄКТС 

Визначення оцінки ЄКТС 
Рейтинг студента, 

бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 

90 -100 

Добре 

В ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками 82-89 

С 
ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих 
помилок 

74-81 
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Задовільно 

В ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків 64-73 

Е ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

Незадовіль
но 

FХ 
НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно працювати перед тим, як отримати 
залік (позитивну оцінку) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота 01-34 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис = R 

нр + R ат* 
 

11. Методичне забезпечення 

 

12. Рекомендована література 
Основна: 
1. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: Теория, практика и методика 

преподавания. М.: Академия, 2005.- 192 с. 

2. Алексеева И.С. Устный перевод речей. Немецкий язык: Учебное 

пособие.- СПб.: ООО «ИнЪязиздат», 2006.- 112с. 

3. Латышев Л.К. Технология перевода: Учебн. пособие для студентов. М.: 

Академия, 2005.- 320с. 

4. Шевченко А.И. Методическое пособие по переводу общественно- 

политических й экономических текстов. - Запорожье. 1998. 

5. Батрак А.В., Котѐлкин В.П. Пособие по устному переводу (немецкий 

язык). – М.: ВШ, 1979. – 172 с.  

6. Вульферт И.И. Пособие по переводу немецкого технического текста. – 

М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1969. – 260 с.  

7. Загублена арфа. Антологія німецькомовної поезії Буковини / Концепція 

видання, переклад, передмова та бібліографічні довідки Петра Рихла. – 

Чернівці: Золоті літаври, 2002. – 544 с.  

8. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Львів: Видавництво при Львівському 

університеті, 1989. – 216 с.  

9. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – 

Львів: Вища школа, 1983. – 175 с.  

10. Кам’янець В.М. Відтворення німецьких власних назв українською 

мовою // Іноземна філологія. – Вип. 111. – Л.: ЛНУ, 1999. – С. 262-270.  

11. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 

проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.  

12. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську 

мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. – 

Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с.  



4 

 

 

13. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. – К.: УМКВО, 

1989.  

14. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу 

(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.  

15. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного 

українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, 

ірландської та американської поезії). – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2004. – 522 с.  

16. Коммисаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – 
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