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Силабус 

із навчальної дисципліни професійної підготовки 

бакалавра 

«Практичний курс другої іноземної мови і 

перекладу (німецька мова)» 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійна програма: «Германські мови 

та літератури (переклад включно)» 

Рік навчання: 4, семестр 7 та 8 

Кількість кредитів: 12 (360 годин) 

Мова викладання: українська та німецька 

Звітність: залік та іспит 

Посилання на сторінку електронного курсу в 

Moodle: http://krnu.org/course/view.php?id=1687 

(семестр 7) та http://krnu.org/course/view.php?id=1688 

(семестр 8) 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача, 

посада 

старший викладач Кучеренко Ірина Василівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri  

Контактна інформація Ел. адреса: iryna.kucherenko4@gmail.com  

Телефон: +38 (096) 946 94 84 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?id=360  

Режим перебування на 

кафедрі 

За розкладом занять і консультацій 

Місце і час проведення 

консультацій 

Ср. 12:05 – 14:55 (ауд. 7409) 

 

Актуальність і призначення дисципліни полягає у сприянні розвитку 

багатомовної компетентності (мультилінгвізму) студентів, що набуває 

особвливого значення в умовах розширення культурного контексту через 

досвід мови. Курс передбачає формування у студентів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, 

соціокультурної і прагматичної) для забезпечення ефективного ефективної 

взаємодії між представниками різних лінгвокультурних спільнот. 

Мета викладання навчальної дисципліни є комплексною та передбачає 

практичне формування у студентів необхідних навичок та вмінь для 

забезпечення ефективного спілкування німецькою мовою в академічному та 

професійному середовищі, а також опанування студентами системних знань 

теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу.  

 

http://krnu.org/course/view.php?id=1687
http://krnu.org/course/view.php?id=1688
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/sklad-kafedri
mailto:iryna.kucherenko4@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
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Завданням вивчення навчальної дисципліни є розвиток у студентів 

перекладацької компетенції для здійснення адекватного перекладу текстів 

різних рівнів складності, а також набуття студентами навичок застосування 

лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з 

німецької мови на українську і навпаки. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Інтегральна ІК1. Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні 

завдання і проблеми під час професійної діяльності у галузі 

перекладу, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів системи наук, що формують лінгвістику 

Загальні ЗК1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності 

ЗК3. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК6. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 

виконанні завдань 

ЗК8. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 

ЗК9. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК11.Уміння працювати автономно та в команді 

ЗК12. Здатність планувати та управляти власним часом 

ЗК13. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та 

впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності 

Спеціальні 

(фахові) 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці 

ФК4. Володіння іноземною мовою (англійською та німецькою) 

на рівні B2 за шкалою Ради Європи 

ФК5. Практичні навички перекладацької діяльності в різних 

галузях народного господарства, науки, культури 

ФК6. Здатність виконувати адекватний переклад 

різностильових текстів високого рівня складності; вміння 

здійснювати перекладацький аналіз тексту, ідентифікувати 

контекстуальні значення мовних одиниць, застосовувати 

лексико-граматичні трансформації; знання правил перекладу 

кліше, реалій, фразеологічних одиниць, суспільно-політичної 

термінології тощо 

ФК8. Здатність використовувати в професійній діяльності 

системні знання про основні періоди розвитку мов і літератур, 

що вивчаються  

ФК9. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів 

ФК10. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди 

мов, що вивчаються, та описувати соціолінгвальну ситуацію 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 
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Прогнозовані 

програмні 

результати 

навчання 

 

РН1. Демонструвати знання основних понять 

перекладознавства як міждисциплінарної галузі знань; 

розуміння істотних рис перекладу як виду комунікативної 

діяльності у різних її типах; знання історичних особливостей 

перекладацького процесу, еволюції принципів та прийомів 

перекладу; поглиблені знання принципів та методів української 

школи перекладу у їхній історичній динаміці 

РН2. Демонструвати знання сучасних теорій перекладу, що 

визначають його стратегії й методи 

РН3. Демонструвати глибокі знання про природу мови, її 

внутрішню структуру, форми існування 

PH5. Знати й розуміти історію мов і літератур, що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності 

РН6. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що 

вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію 

РН7. Виконувати адекватний переклад різностильових текстів; 

РН8. Обирати перекладацькі стратегії згідно з жанрово-

стилістичною домінантою тексту 

РН9. Здійснювати редагування перекладу (власного і чужого) 

РН10. Користуватися науково-методичною і фаховою 

літературою з метою вдосконалення власних перекладів 

РН11. Використовувати відомі алгоритми лінгвостилістичного 

та перекладознавчого аналізу, а також розробляти нові підходи 

до інтерпретації текстів різних жанрів 

РН13. Здійснювати перекладацький аналіз тексту 

РН14. Використовувати теоретичні знання на практиці, 

володіти здатністю до творчого перетворення знань; 

застосовувати творчі здібності, які характеризують готовність 

до створення принципово нових ідей 

РН17. Враховувати суспільні відносини, політичні та релігійні 

переконання інших, проявляти повагу до індивідуального і 

культурного різноманіття 

РН18. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при виконанні 

перекладів фахових текстів 

РН19. Демонструвати виконання професійних завдань у 

стандартних та невизначених ситуаціях 

РН20. Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати власної професійної діяльності 

РН21. Управляти власним навчанням з метою самореалізації в 

професійній сфері 

РН22. Розробляти та втілювати плани для досягнення мети 

РН23. Демонструвати здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

РН24. Пов’язувати власну професійну діяльність з інтересами 
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та метою діяльності колективу 

РН25. Пов’язувати власну професійну діяльність з розбудовою 

і зміцненням держави 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати  правила читання, характеристику артикуляції голосних, 

лабіалізацію голосних в німецькій мові, основні правила 

фразового та словесного наголосу, основні інтонаційні 

структури; 

 часові форми дієслова, дієслова з відокремлюваним 

префіксом, зворотні дієслова, керування дієслів, наказовий 

спосіб, інфінітив з часткою „zu“ та без неї, вживання 

артиклю, класифікація займенників, відмінювання 

займенників, вживання прикметників, числівників, 

прийменників, прислівників, сполучників; 

 лексику за темами передбаченими цією програмою. 

вміти  аудіювати розповідь, повідомлення, бесіду, як 

безпосередньо, так і звукову, яка містить 50% лексичних 

одиниць, про значення яких можна дізнатися з контексту; 

 коротко переказувати зміст друкованого тексту, обсягом 

3500-4000 друкованих знаків після 20-ти хвилинної 

підготовки, виражати своє відношення до прочитаного і 

вести бесіду по цьому тексту; 

 робити самостійно підготовлене повідомлення тривалістю не 

менш 7-8 хвилин, вимагаючи міжтематичного комбінування 

мовного матеріалу; 

 вести діалогічну бесіду на задану ситуацію; 

 виступати з висловлюваннями без попередньої підготовки; 

 писати диктанти обсягом 1000 друкованих знаків; 

 писати перекази двічі прослуханого з голосу або з плівки 

тексту обсягом до 1200 друкованих знаків. 
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Навчально-тематичний план 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Різні типи підрядних речень. 60  20  40 

Тема 2. Кон’юнктив. 60  20  40 

Тема 3. Непряма мова. 60  20  40 

Разом за змістовим модулем 1 180  60  120 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Перекладацькі трансформації 90  30  60 

Тема 2. Реферування журнальних та газетних 

статей. 

90  30  60 

Разом за змістовим модулем 2 180  60  120 

Всього годин 360  120  240 

 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни 

2. Робоча програма навчальної дисципліни 

3. Силабус 

4. Методичні вказівки щодо практичних занять 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 

Вказані матеріали розміщено на сторінці електронного курсу в Moodle. 

 

Політика курсу 

Пропущені 

заняття 

(лікарняні, 

мобільність 

тощо) 

Студенти повинні інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття та його причину. Пропуск 

студентом заняття не звільняє його від обов’язку виконати 

види завдань, які передбачені програмою. Для цього 

студент має опрацювати навчальні питання та завдання в 

часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем 

строки (терміни), а також пройти тестування за 

пропущеними темами на сторінці курсу курсу за 

посиланням. 

Поведінка в 

аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися 

етичних норм. Очікується, що студенти братимуть активну 

участь в практичних заняттях, та будуть толерантними у 

спілкуванні з викладачем та іншими студентами. 

Академічна 

доброчесність 

Під час навчання не допустимо порушення академічної 

доброчесності. Списування під час виконання контрольних 

тестів та інших видів письмових завдань заборонені. 

Документи для обов’язково самостійного ознайомлення 

http://krnu.org/course/view.php?id=1686
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студентами (для доступу слід клікнути на активне 

посилання): 

 Кодекс академічної етики 

 Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням 

програмно-технічних засобів 

 

Основна література 

1. Актуальні проблеми перекладознавства: монографія. Дніпропетровськ : 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. 160 с. 

2. Ангелика Г. Бек. Немецкий за 30 дней : навч. посіб. Киев : Методика, 

2004. 320 с. 

3. Бориско Н. Ф. Самовчитель німецької мови. Deutsch ohne Probleme: у 2 т. 

Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2008. 512 с. 

4. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів 

та учнів. Вид. 2-ге, переробл. і допов. / Євгененко Д. А. та ін. Вінниця : 

НОВА КНИГА, 2002. 334 с. 

5. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для 

начинающих. Издание 6-е, переработанное и дополненное. Москва, Лист 

Нью, 2002. 880 с. 

6. Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів : підручник / Сидоров 

О. В. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2014. 344 с. 

7. Логін 2. Німецька мова для студентів-германістів : підручник / Сидоров 

О. В. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2016. 384 с. 

Додаткова література 

1. Мізін К. І., Шишко А. В. Die Schwierigkeiten bei der Verwendung von 

Partikeln im Deutschunterricht. Germanistik in der Ukraine. 2013. Jahrheft 8. S. 

233-241. 

2. Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 

пособие. СПб. : Издательство Союз, 2003. 368 с. 

3. Шишко А. В. Основи педагогічної компетентності майбутніх викладачів 

іноземної мови : навч. посіб. Кіровоград : ТОВ «Імекс –ЛТД», 2008. 66 с. 

4. Шишко А. В., Луканська Г.А. Граматичні трансформації в художньому 

перекладі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Сер. Філологія. 2019. Вип. 43, т.4. С. 125-128 

5. 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.  

6. Кучеренко І. В. Лексичні інновації в сучасному масмедійному 

дискурсі України та Німеччини як перекладознавча проблема. 

Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_4_11
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Мовознавство. 2019. № 12. - С. 100-105. - Режим доступу: http://ddpu-

filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_12/22.pdf.  

7. 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. 

8.  Кучеренко І. В. Структурно-семантичні, когнітивні та комунікативні 

особливості функціонування відфраземних дериватів у 

публіцистичному дискурсі німецької мови. Одеський лінгвістичний 

вісник № 9, том 1, 2017. - С. 126-130. - Режим доступу: 

http://oljournal.nuoua.od.ua/v9_1/28.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/ 

 

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://oljournal.nuoua.od.ua/v9_1/28.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/


10 

 

  

Політика оцінювання 

 

1. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?id=360 

Самостійність, 

правильність та вчасність 

виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?id=360  

Правильність, логічність, 

відповідність темі 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем, на сторінці 

електронного курсу в Moodle 

Правильність, вчасність 

виконання 

4 Залік Наприкінці 1-го модуля  

 

Правильність, 

відповідність 

поставленому завданню 

5 Іспит Наприкінці 2-го модуля  

 

Правильність, 

відповідність 

поставленому завданню 

 

2. При оцінюванні роботи студента враховується таке: 

 відвідування практичних занять; 

 активна і продуктивна участь у практичних заняттях; 

 опрацювання базової та допоміжної літератури; 

 вчасне виконання завдань для самостійної роботи; 

 виконання тестових завдань. 

 

3. Розподіл балів, що отримують студенти (приклад для заліку): 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?id=360
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