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Метою викладання навчальної дисципліни «Практика перекладу з німецької мови» є
формування у студентів: а) теоретичних знань з теорії перекладу з німецької мови на державну
(українську) та з державної та рідної на німецьку; б) практичних умінь восьми видів перекладу В1-
рівню складності другої іноземної мови (до цього А2): - письмовому перекладу – диктанту з другої
іноземної мови на державну та рідну текстів у межах побутових ситуацій та ситуацій ділового
спілкування; - письмовому реферативному перекладу статей економічного змісту; - письмовому
перекладу з другої іноземної мови на державну та рідну та з рідної (державної) на другу іноземну
деяких типів ділових листів, телексів, факсів, тощо; - усному послідовному перекладу діалогічного та
монологічного мовлення з другої іноземної мови на рідну чи державну у межах побутової тематики
(знайомство, розповідь про себе про рідне місто, тощо) та загальної ділової тематики (телефонні
розмови, пов’язані з призначенням зустрічі, обговорення її мети та заяви намірів ведення ділових
переговорів, тощо); - усному перекладу «з аркушу» нескладних ділових текстів (наприклад,
нескладних ділових листів); - письмовому перекладу рекламних матеріалів та статей економічного
змісту; - письмовому перекладу текстів контрактів та угод; - усному «подвійному» перекладу
середнього рівню складності діалогічного мовлення у межах загальної ділової тематики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика перекладу з німецької мови» полягає
у засвоєнні базових знань перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-
стилістичних характеристик; активізація і розширення словникового запасу здобувачів вищої освіти,
особливо фахової терміносистеми і лексики, притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій
сферам, одночасно із засвоєнням їх україномовних еквівалентів; удосконалення й активізація
сформованих раніше навичок і умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності; розвиток
вмінь здійснювати переклад текстів різних жанрів та типів; опанування техніками та методиками, які
пов’язані з перекладом та з діями перекладача.

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 знань про основні принципи
перекладу на слух з німецької мови на українську і навпаки; різницю між синхронним, абзацно-
фразовим та послідовним перекладом; основні стадії перекладу на слух; лексико-семантичні,
граматичні та стилістичні особливості усного перекладу; загальні підходи до виділення ключової
інформації у тексті, що звучить; принципи та способи перекладацького скоропису; основні вимоги до
адекватного перекладу тексту, що звучить, з урахуванням стилістичних та прагматичних чинників. У
результаті вивчення студент набуває вмінь застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі
здійснення перекладу; використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку
компетенцію для забезпечення адекватності перекладу; робити перекладацький аналіз німецького
тексту.



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

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


