
Анотація дисципліни

Практика перекладу (німецька мова)
Освітньо-професійна програма
першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти

Обсяг дисципліни – 5 кредитів ECTS.
Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диф. залік.

Мета навчання німецької мови як другої іноземної є комплексною і передбачає практичне
формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-
побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій не
нижчим ніж володіння ними на рівні Grundstufe 3. Це стосується як спілкування базовою
німецькою мовою, так і спілкування підмовою, притаманною сферам економіки та ділових
відносин (Geschäftsdeutsch), які включають в собі формування професійних вмінь вести телефонні
розмови, написання офіційних та неофіційних ділових листів тощо.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування знань фонетичного й
граматичного складу сучасної німецької мови, забезпечення володіння його словниковим складом і
навчання розмовляти, читати й писати німецькою мовою, усно й письмово перекладати з
іноземної мови і на іноземну мову в межах дійсної програми.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: 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; розуміння та
власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній
діяльності; здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; навички використання
інформаційних та комунікативних технологій; здатність спілкуватися рідною та іноземною (ними)
мовою (мовами); навички міжособистісної взаємодії; уміння застосовувати фахові знання на
практиці; знання сучасних загальних теорій перекладу; уміння розрізняти типи текстів і види їх
перекладу; володіння іноземною мовою (англійською та німецькою) на рівні А2 за шкалою Ради
Європи; практичні навички перекладацької діяльності в різних галузях народного господарства,
науки, культури.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність спілкуватися англійською та
німецькою мовами; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність використовувати в
професійній мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її
природу, функції, рівні; здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та німецьку мови  в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному,
неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; здатність до
збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів,
інтерпретації та перекладу тексту з німецької мови українською і навпаки; здатність здійснювати
лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних
стилів і жанрів.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна діяльність
за фахом.

Мова викладання – німецька.
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Германські мови та літератури (переклад
включно)
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