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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практика 

письмового та усного перекладу» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів напряму 035.043 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методи та прийоми 

перекладу. 

Міждисциплінарні зв’язки: практичний курс «Практика письмового та 

усного перекладу» нерозривно тематично пов’язаний з курсами «Теорія 

перекладу», «Переклад технічної літератури» та базується на знаннях, 

отриманих із попередніх теоретичних курсів з лексикології, стилістики і 

теоретичної граматики німецької мови. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1-2. Фонетичні та лексико-семантичні проблеми перекладу.  

Кредит 3-6. Морфологічні труднощі перекладу.  

Кредит 7. Синтаксичні труднощі перекладу. 

Кредит 8-10.Функціональні стилі та переклад.  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Практика письмового та усного перекладу» має за мету 

конвертувати важливі положення теорії перекладу в базові, універсальні 

перекладацькі вміння.  

Завдання курсу: 

- методичні: створити у студентів практичну базу знань з проблем 

техніки перекладу, що розкриває головні принципи процесу перекладу. 

- пізнавальні: висвітлити головні технологічні складові перекладацького 

процесу.  

- практичні: озброїти магістра практичним багажем, що дає йому 

можливість самовдосконалюватися в процесі професійної діятельності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні (загальнокультурна, соціальна):  

- здатність застосовувати знання на практиці;  

- здатність до аналізу та синтезу загалом;  

- здатність до навчання;  

- робота в команді;  

- уміння працювати самостійно.  

ІІ. Фахові (соціолінгвістична, перекладацька, мовленнєва): 

- уміння продемонструвати знання з техніки перекладу німецької мови 

письмово та усно;  
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- уміння інтерпретувати та пояснювати фонетичні, лексичні та граматичні 

явища під час перекладу з німецької мови на українську; 

- навики знаходити інформацію з первинних та вторинних інформаційних 

джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

І семестр 

Кредит 1-2. Фонетичні та лексико-семантичні проблеми перекладу.  

Тема 1. Фонетичні труднощі усного перекладу. 

Тема 2. Проблема перекладу слова як форми: відтворення власних назв 

(звичайних і "промовистих") та їх скорочень. 

Тема 3. Проблема перекладу слова як змісту: полісемія та омонімія, 

метафоризація, гра слів.  

Тема 4. Проблеми перекладу умов комунікативного вживання: лексика в 

просторі, часі та суспільстві.  

Тема 5. Фразеологічні труднощі перекладу. 

 

Кредит 3-6. Морфологічні труднощі перекладу.  

Тема 1. Артикль: особливості вживання та переклад з німецької.  

Тема 2. Іменники, займенники: вживання та їх переклад.  

Тема 3. Переклад прикметників, числівників. 

Тема 4. Прийменники: вживання та переклад.  

Тема 5. Дієслово та віддієслівні дієприкметникові конструкції.  

ІІ семестр 

Кредит 7. Синтаксичні труднощі перекладу. 

Тема 1. Синтаксичний рівень і його одиниця: речення/висловлювання. 

Типи речень/висловлювань. 

Тема 2. Загальні принципи перекладу порядку слів у простих та у 

складних реченнях.  

Тема 3. Переклад складних речень різних типів. 

Кредит 8-10.Функціональні стилі та переклад.  

Тема 1. Науково-технічний стиль.  

Тема 2. Військовий переклад.  

Тема 3. Офіційно-діловий стиль.  

Тема 4. Публіцистичний стиль. 

Тема 5. Побутовий стиль. 

Тема 6. Художній стиль. 
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3. Рекомендована література: 

Базова 

1. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, 

О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 592 с. 

2. Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : навч. посібник для 

студ. вищ. навч. заклад. / Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. – Вінниця : 

Нова Книга, 2017. – 464 с. 

3. Латишев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв, 

вузов и фак. / Лев Константинович Латышев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с.  

Допоміжна 

1. Щигло, Л.В. Основитеорії та практики перекладу. Німецька мова 

[Текст]: навч. посіб. / Л.В. Щигло. - Суми: СумДУ, 2015. - 214 с. 

2. Комиссаров В.Н. Cовременное переводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 

424 с. 

3. Коптилов В.В. Теория и практика художественного перевода. – К., 

2002. 

4. Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних 

дискурсах. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 148 с. 

5. Методологічні проблеми перекладу на сучасном уетапі / за ред. 

С. О. Швачко та ін. – Суми: СумДУ, 2008. – 195 с. 

6. Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез 

і експансія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 283 с. 

7. Науменко А.М. Типологія лінгвопоетики // Нова філологія. – 

Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – С. 166–337.  

8. Das Problem der Übersetzung – Le probleme de la traduction. – Baden-

Baden: Nomos, 1999. – 239 S. 

9. . Fabricius-Hansen C. Übertragung, Annäherung, Angleichung. – FaM: 

Lang, 2000. – 149 S. 

10. Fix U., Poethe H., Yos G. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. – 

Frankfurt a. M.: Lang, 2001. – 236 S. 

Інформаційні ресурси: 

http://magazines.russ.ru/inostran/2003/9/sokol.html  

http://www.textpubl.ru/books/107/1358 

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=14656 

http://gedichte.xbib.de/zeitgenoessische_dichtung.html 

http://magazines.russ.ru/inostran/1996/9/avtory9.html  

http://de.wikipedia 

http://www.klassikerforum.de/index.php?topic=334.0 

http://www.weerts-verlag.de/weertsset.htm 

http://www.daad.ru/wort/wort2009/Krauss_Aktuelle_Tendenzen_der_deutschen_Lite

ratur.pdf 

http://www.weerts-verlag.de/weertsset.htm
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен, 
залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та 

письмове опитування, співбесіда, виконання практичних завдань, 

написання контрольних робіт. 

 


