
Анотація дисципліни

Перекладацький аналіз фахових текстів (німецька мова)

Освітньо-професійна програма
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Спеціальність 035 Філологія

Обсяг дисципліни 5,0 кредитів ECTS

Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.
Форма контролю – диференційований залік.

Мета викладання дисципліни «Перекладацький аналіз фахових текстів (німецька мова)»
полягає в опануванні студентами основних понять перекладацької науки і закономірностей
процесу перекладу, активному засвоєнні термінологічного мінімуму, який стосується основних
сфер науки та техніки. Важливе завдання – набуття студентами навичок перекладу німецьких
текстів, насичених термінами, які активно вживаються у різних сферах науки та техніки.
Особлива увага приділяється вивченню словотворчих та інших можливостей німецької мови у
зв’язку з певними задачами, які постають перед перекладачем в процесі вирішення задач
термінологічної номінації та нормалізації, культури професійної мови.

Основне завдання вивчення дисципліни «Перекладацький аналіз фахових текстів
(німецька мова)» є удосконалення базових понять лексичних та граматичних особливостей
перекладу німецьких текстів, формування навичок перекладу фахових текстів, підвищення
мовної культури, виховання у студентів почуття відповідальності за доручену справу, оволодіння
знаннями культурної та професійно-орієнтованої спадщини країни, мова якої вивчається.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої
професійної діяльності: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;
уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність
генерувати нові ідеї (креативність); 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; здатність
вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень;
усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення
запланованого прагматичного результату.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних
результатів: створювати, аналізувати, перекладати й редагувати тексти різних стилів і жанрів;
виконувати письмовий та усний переклад неадаптованих текстів певного фаху 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 фаховими текстами; реферувати тексти; анотувати тексти; працювати зі словниками різних
типів; користуватися мережею Internet та різними електронними базами даних для виконання
перекладу.

Мови викладання – німецька/українська.
Викладач – к. пед. н., доц. Шишко Анжеліна Василівна.


