




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

10  

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
 дисципліна обов’язкової 

професійної підготовки 

магістрів 

Освітньо-професійна 

програма «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно)» 

Модулів - 2 Спеціальність 

035 Філологія 

Спеціалізація 

035.041 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

9-й, 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітня кваліфікація: 

магістр філології 

год год. 

Практичні, семінарські 

76   

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

224  

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:3 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 10 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: вивчення студентами всіх аспектів перекладу текстів художньої 

літератури та фахових текстів в межах тематики, передбаченої програмою, 

оволодіння знаннями і набуття навичок, що є необхідними для виконання всіх 

видів перекладу. 

Завдання: розвиток у студентів навичок та вмінь перекладу на основі 

вивченої лексики і граматичних конструкцій, характерних для перекладу текстів 

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

української на німецьку, а також удосконалення вмінь виконувати різні види 

перекладу. 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати: 

 принципи роботи з текстами художньої літератури та фаховими 

текстами; 

 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 фахових текстами; 

 реферувати тексти; 

 анотувати тексти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

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. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Лексичні особливості 

текстів художньої літератури 

та фахових текстів. 

56  14  42      

Тема 2. Граматичні 

особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів.  

64  16  48      

Разом за змістовим модулем 

1 

120  30  90      

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Лексико-граматичні 

особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів. 

56  14  42      

Тема 2. Синтаксичні 

особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів. 

62  16  46      

Тема 3. Переклад заголовків 

текстів художньої літератури 

та фахових текстів. Робота з 

довідниковою літературою. 

Письмовий переклад. 

Реферативний переклад. 

Анотаційний переклад. 

62  16  46      

Разом за змістовим модулем 

2 

180  46  134      

Усього годин 300  76  224      

  



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Лексичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: словотвір; скорочення; 

переклад стійких словосполучень; англоамериканізми в 

текстах художньої літератури та фахових текстах. 

Робота з текстами “Aufgaben und Bedeutung der 

Maschinen”, “Maschinenelemente der drehenden 

Bewegung”, “Aufbau eines Rechners”, “Herz und 

Blutkreislauf ”, “Das Atmungssystem”. Виконання вправ.  

14  

2 Тема 2. Граматичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад конструкції 

haben/sein + zu + Infinitiv; поширене означення і 

конструкція zu + Partizip I; Passiv; конструкція sein + 

Partizip II. Робота з текстами “Was ist Recht”, 

“Rechtsnormen”, “Staatsrecht”, “Aufbau eines Rechners”, 

“Industrieroboter”, “Manipulatoren”, Виконання вправ. 

16  

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 1. Лексико-граматичні особливості текстів 

художньої літератури та фахових текстів: дієслова 

brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen; 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. Робота з текстами “Fernsehen”, “Abbildung in 

der Mathematik”, “ Aus der Geschichte der geometrischen 

Konstruktionen”, “Festigkeitslehre”, “Photogrammetrie”, 

“Einleitung in Chemie”, “Chemische Elemente und 

chemische Verbindungen”. Виконання вправ. 

14  

4 Тема 2. Синтаксичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад окремих типів 

підрядних речень; безсполучникові підрядні речення; 

підрядні речення способу дії. Робота з текстами “Der 

wichtigste Baustoff des heutigen Bauwesens”, “Der erste 

herzustellende Bauteil”, “Planung von Verkehrsnetzen”, 

“Heizungs- und Ventilationstechnik”, “Der 

Wirtschaftskreislauf”. Виконання вправ. 

16  

5 Тема 3. Переклад заголовків текстів художньої 16  



літератури та фахових текстів. Робота з довідниковою 

літературою. Письмовий переклад. Реферативний 

переклад. Анотаційний переклад. Робота з текстами “Die 

Preisbildung”, “Das Sozialprodukt”, “Ökologische Aspekte”, 

“Umweltschutz”, “Stadtökologie gewinnt an Gewalt”, “Aus 

der klassischen chinesischen Baukunst”. Виконання вправ. 

 Усього 76  

   

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

1 
Тема 1. Лексичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: словотвір; скорочення; 

переклад стійких словосполучень; англоамериканізми в 

текстах художньої літератури та фахових текстах. 

Робота з текстами “Verbindungselemente”, 

“Triebwerkselemente der Kolbenmaschinen”, 

“Gesundheitswesen in Deutschland”, 

“Untersuchungsmethoden bei den Lungenkrankheiten”, 

“Tuberkulose”. Виконання вправ. 

42  

2 Тема 2. Граматичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад конструкції 

haben/sein + zu + Infinitiv; поширене означення і 

конструкція zu + Partizip I; Passiv; конструкція sein +  

Partizip II. Робота з текстами “Verwaltungsrecht”, “Das 

Grundgesetz”, “Verfassungsgeschichtlicher Überblick”, 

“Rechner als Projektant im Bauwesen”, “Industrieroboter in 

der Montage”, “Automatisierung”. Виконання вправ.  

48  

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 1. Лексико-граматичні особливості текстів 

художньої літератури та фахових текстів: дієслова 

brauchen, pflegen, scheinen, suchen, hoffen; 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. Робота з текстами “Vielseitiger Helfer der 

Menschen”, “Die einfachen Klassen der Abbildungen”, 

“Über euklidische Geometrie”, “Kräfte”, “Die terrestrische 

42  



Photogrammetrie”, “Ziele der chemischen Forschung”, “ 

Chemie – die Lehre von der stofflichen Metamorphose der 

Materie ”. Виконання вправ. 

4 Тема 2. Синтаксичні особливості текстів художньої 

літератури та фахових текстів: переклад окремих типів 

підрядних речень; безсполучникові підрядні речення; 

підрядні речення способу дії. Робота з текстами 

“Entwicklung des Stahlbetonbaus”, “ Bodenproben im 

Fundamentenbau”, “Verkehrstunnel”, “Strahlungsheizung ”, 

“Soziale Marktwirtschaft”. Виконання вправ. 

46  

5 Тема 3. Переклад заголовків текстів художньої 

літератури та фахових текстів. Робота з довідниковою 

літературою. Письмовий переклад. Реферативний 

переклад. Анотаційний переклад. Робота з текстами “Die 

Deutsche Bundesbank ”, “Bruttosozialprodukt der BRD”, “ 

Die Erde braucht Hilfe”, “Schutz der Pflanzen und Tiere”, 

“Gasliefernde Mülldeponien”, “Die Baukunst ”. Виконання 

вправ. 

46  

 Усього 224  

 

7. Методи навчання 

 

1. Читання та переклад текстів 

2. Виконання лексичних та граматичних вправ, словесні доповіді 

3. Робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, 

опрацювання дискусійних питань, кейс-метод. 

4. Самонавчання 

5. Поєднання навчання та професійної діяльності (дуальна освіта). 

 

8. Методи контролю 

 

1. Переклад текстів 

2. Тестування 

3. Письмове, усне опитування 

4. Виконання лексико-граматичних завдань 

5. Самостійні роботи, контрольні роботи 

6. Метод самоконтролю 



9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Приклад для заліку 

Вид контролю Максимальний бал 

на дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

1. Поточний 

контроль 

 

80 1. І контрольне тестування – 20 

2. ІІ контрольне тестування – 20 

3. Переклади – 20 

4. Вправи – 20 

2. Практичні 

заняття 

20 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 5 

3. Конспект – 5 

Всього 100  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

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 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

2. Робоча програма навчальної дисципліни 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з німецької мови» для студентів V курсу денної форми 

навчання за спеціальністю 035 Філологія, укладач: Кучеренко І.В. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практика перекладу з німецької мови» для студентів V курсу денної форми 

навчання за спеціальністю 035 Філологія, укладач: Кучеренко І.В. 

5. Фахові словники та інша довідкова література. 

6. Роздатковий матеріал: тексти різних жанрів для перекладу. 

 



11. 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. 
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12. 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/ 
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