




 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практика перекладу з 

німецької мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Германські 

мови та літератури (переклад включно)» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості передачі у перекладі 

текстів художньої літератури та фахових текстів лексичних та граматичних структур 

німецької мови, семантичних неологізмів науково-термінологічної лексики, принципів 

уніфікації та диференціації технічної та наукової термінології. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Практика перекладу з 

німецької мови» тісно пов’язане з такими навчальними дисциплінами: «Практичний 

курс другої іноземної мови і переклад (нім. мова)», «Вступ до перекладознавства», 

«Теорія перекладу».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Лексичні особливості текстів художньої літератури та 

фахових текстів. Граматичні особливості текстів художньої літератури та фахових 

текстів.  

Змістовий модуль 2. Лексико-граматичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів. Синтаксичні особливості текстів художньої літератури 

та фахових текстів. Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових 

текстів. Робота з довідниковою літературою. Письмовий переклад. Реферативний 

переклад. Анотаційний переклад. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з німецької 

мови» є докладне вивчення всіх аспектів перекладу текстів художньої літератури та 

фахових текстів в межах тематики, передбаченої програмою.  

Основним завданням вивчення дисципліни «Практика перекладу з німецької 

мови» є удосконалення базових понять лексичних та граматичних особливостей 

перекладу німецьких текстів, формування навичок перекладу текстів художньої 

літератури та фахових текстів. 



Методи навчання обумовлені сучасними вимогами щодо якості фахової освіти та 

конкурентоспроможності фахівця, що допомагають формувати особистісні та 

міжособистісні професійні здібності студента в процесі навчання, а саме: читання та 

переклад текстів, виконання лексичних та граматичних вправ, усних доповідей; 

самонавчання; поєднання навчання та професійної діяльності (дуальна освіта); 

змішане навчання з залученням навчальних матеріалів онлайн, використовуючи 

університетську платформу Moodle та Інтернет ресурси, а також – активні методи 

навчання (інформаційні та інтерактивні технології: рольові, імітаційні та ділові ігри 

(«мозковий штурм»), ділові дискусії, метод «занурення» та метод ділових проектів, 

робота з гіпертекстом, презентації, аудіо- й відеоматеріали). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані 

такі компетентності: 

 Інтегральна: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики, 

літературознавства й в процесі професійної діяльності або навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 Спеціальні (фахові): 

ФК6. Здатність застосовувати поглиблені знання зі спеціалізації Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська для вирішення 

професійних завдань у галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. 

Прогнозовані програмні результати навчання: 

ПРН4. Упевнено володіти державною та англійською й німецькою мовами для 

реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й 

наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та 

англійською й німецькою мовами. 

ПРН5. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в галузі германської філології, літературознавства й 

перекладу. 



ПРН6. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування.  

ПРН7. Збирати й систематизувати мовні та літературні факти, інтерпретувати та 

перекладати тексти різних стилів і жанрів, у тому числі фахові, зокрема з 

фахових мов, представлених у регіоні. 

ПРН10. Створювати, аналізувати, перекладати й редагувати тексти різних стилів 

і жанрів. 

ПРН17. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання у галузі 

германської філології, літературознавства й перекладу для розв’язання складних 

задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 принципи роботи з текстами художньої літератури та фахових текстів ; 

 термінологічний апарат, характерний для текстів різноманітних жанрів; 

 основні прийоми перекладацьких трансформацій, лексичних та синтаксичних 

одиниць, у тому числі наукових неологізмів; 

 вплив контексту на кінцевий варіант перекладеного тексту. 

вміти: 

 виконувати письмовий та усний переклад неадаптованих текстів художньої 

літератури та фахових текстів з німецької мови на українську та з української 

на німецьку; 

 робити перекладацький аналіз тексту; 

 визначати значимість лексичної еквівалентності та виявляти особливості 

перекладу лексики під час роботи з текстами художньої літератури та 

фаховими текстами; 

 реферувати тексти; 

 анотувати тексти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Лексичні та граматичні особливості текстів художньої літератури та фахових 

текстів: словотвір; скорочення; переклад стійких словосполучень; англоамериканізми 

в текстах художньої літератури та фахових текстів; переклад конструкції haben/sein + 

zu + Infinitiv; поширене означення і конструкція zu + Partizip I; дієслова brauchen, 

pflegen, scheinen, suchen, hoffen; Passiv; конструкція sein + Partizip II; конструкція 

lassen + Infinitiv та sich lassen + Infinitiv; переклад вказівних займенників; Konjunktiv; 

дієслова mögen, vermögen; прийменники als, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit, nach, 

über, um, von, zu; дієприкметникові звороти. 

Змістовий модуль 2. 

Синтаксичні особливості текстів художньої літератури та фахових текстів: 

переклад окремих типів підрядних речень, безсполучникові підрядні речення, підрядні 

речення способу дії. Переклад заголовків текстів художньої літератури та фахових 

текстів. Робота з довідниковою літературою. Письмовий переклад. Реферативний 

переклад. Анотаційний переклад. 

3. Рекомендована література 

1. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста (для 

институтов и факультетов иностранных языков): Учебн. пособие. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с. 

2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О., Зеленко Т.Д. та ін. Практична 

граматика німецької мови. – «Нова Книга», 2004. – 400 с. 

3. Ятель Г.П. Німецька мова: Поглиблений курс: Підручник / Г.П. Ятель, І.О. 

Гіленко, Л.Я. Мариненко, Т.С. Мироненко. – К.: Вища шк., 2002. – 214 с. 

4. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский. – 

Спб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

5. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова) / Т. Р. Кияк, О. Д. 

Огуй, А. М. Науменко. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с. 

6. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. – Київ: Фірма 

«ІНКОС», 2002. – 320с. 



7. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навчальний посібник / Віктор 

Коптілов. Київ: Юніверс, 2003. – 280 с. 

8. Кучеренко І. В. Поетичний ономастикон німецьких народних та літературних 

казок / І. В. Кучеренко // Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні 

комунікації. - 2018. - Т. 29(68), № 4. - С. 46-51. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_4_11.  

9. Кучеренко І. В. Лексичні інновації в сучасному масмедійному дискурсі 

України та Німеччини як перекладознавча проблема. Науковий вісник ДДПУ 

імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2019. № 12. - С. 

100-105. - Режим доступу: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-

nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf.  

10. Кучеренко І. В. Використання сленгу в мовленні німецькомовних 

користувачів соціальної мережі INSTAGRAM. Науковий вісник ДДПУ імені 

І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). № 14, 2020. - С. 116-120. 

- Режим доступу: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-

nomerov/2020/NV_2020_14/23.pdf.  

Інформаційні ресурси 
№ з/п Інтернет-джерела Зміст Веб-сторінки 

1 Сайти освітніх 

організацій, які 

займаються 

безпосередньо 

навчанням німецької 

мови 

навчальні тексти на 

різноманітні теми, 

інструкції до вправ, 

методичні 

рекомендації, 

Інтернет-вікторини  

www.dw-world.de   

www.deutsch-als-fremdsprache.de    

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm   

http://www.gerberonline.de/  

http://www.goethe.de/landeskunde  

2 Cайти німецьких 

видавництв 

 

онлайн-вправи, 

країнознавчі тексти, 

методичні 

рекомендації, реклама 

www.hueber.de  

www.langenscheidt.de 

www.klett.de  

www.cornelsen.de 

3 Сайти загальновідомих 

засобів масової 

інформації  

публіцистичні статті 

газет та журналів, 

повідомлення, 

реклама, інтерв'ю, 

репортажі, коментарі 

www.dw-world.de 

www.spiegel.de  

www.focus.de 

www.sueddeutsche.de 

http://www.faz.net/s/homepage.html  

http://www.zeitung.de/  

http://www.zeit.de/index  

http://www.zdf.de/  

4 Словники, довідники, 

енциклопедії в мережі 

онлайн 

словникові статті http://www.pons.de/ 

http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm 

http://www.wikipedia.de/ 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_4_11
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_14/23.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_14/23.pdf
http://www.dw-world.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde
http://www.hueber.de/
http://www.langenscheidt.de/
http://www.klett.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/


4. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, тестування, 

усний і письмовий переказ, письмовий переклад, анотаційний переклад, 

реферативний переклад, аудіювання.  
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