




Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Теорія перекладу» здійснюється теоретична 

підготовка майбутнього фахівця-перекладача з німецької мови українською. Дисципліна 

має на меті розвивати перекладацькі вміння здобувачів вищої освіти з урахуванням 

фонетичних, лексико-семантичних, синтаксичних та стилістичних особливостей тексту-

оригіналу вихідної мови. Курс «Теорія перекладу» нерозривно тематично пов’язаний з 

курсами «Практика письмового та усного перекладу», «Переклад технічної літератури» та 

базується на знаннях, отриманих із попередніх теоретичних курсів з лексикології, 

стилістики і теоретичної граматики німецької мови. 

Ключові слова: теорія перекладу, вихідна мова, мова перекладу, німецька мова, 

письмовий переклад, українська мова, усний переклад.  

 

Annotation 

 

In the process of studying the discipline “Theory of translation”, the theoretical and practical 

training of the future specialist-translator from German into Ukrainian is carried out. The course 

aims to develop students' translation skills taking into account the phonetic, lexical-semantic, 

syntactic and stylistic features of the original text of the source language. The course “Theory of 

translation” is inextricably linked with the courses “Practice of Translation and Interpretation”, 

“Translation of Technical Literature” and is based on knowledge gained from previous 

theoretical courses in lexicology, stylistics and theoretical grammar of the German language. 

Key words: Theory of translation, German language, language of translation, oral 

translation. source language, Ukrainian language, written translation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

035.043 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (у тому числі 

переклад), перша – німецька  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 5 

Ступінь 

«Магістр» 

4 

Практичні, семінарські 

10 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

76 

Вид контролю: іспит 

 

Мова навчання – німецька/українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 

76год. – самостійна робота (10% / 90%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: вивчення інформації з теорії перекладу та тренування певних навичок 

та умінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері міжнародних відносин, які б 

забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії.  

Завдання курсу: розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і 

теоретичному аспектах; виробка вмінь практичного застосування перекладацьких 

прийомів в умовах усного послідовного, а також письмового перекладів з німецької мови 

та на німецьку мову.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Практичний курс перекладу», 

«Практичний курс основної мови». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 2. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності в якості викладача вищих 

навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та для забезпечення якості наукового 

дослідження в галузі філології. 

ПРН 4. Демонструвати поглиблені знання з німецької мови та літератури. 

ПРН 12. Перекладати з німецької мови на українську та з української мови на 

німецьку різногалузеві тексти в усній та письмовій формах. 

ПРН 13. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі гуманітарних наук. 

ПРН 15. Здійснювати коректорську та редакційну правку тексту обома мовами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства, літературознавства, 

перекладознавства для вирішення професійних завдань. 

ФК 2. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

ФК 5. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства, перекладознавства. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Граматичні питання перекладу. 

Тема 1. Теорія і практика перекладу. Основні поняття курсу. Класифікація перекладу. 

Тема 2. Категорії адекватності в перекладі.  

Тема 3. Граматичні трансформації при перекладі. Переклад пасивних конструкцій. 

Кредит 2. Лексичні питання перекладу 

Тема 4. Лексичні трансформації при перекладі. Способи перекладу лексичних одиниць. 

Тема 5. Фразеологія. Переклад термінів.  

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

Тема 6. Техніка перекладу.   

Тема 7. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л пр. лаб інд сам.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Граматичні питання перекладу. 

Тема 1 Теорія і практика перекладу. Основні 

поняття курсу. Класифікація перекладу. 

10 1    9 

Тема 2. Категорії адекватності в перекладі.  10 1 2   7 

Тема 3. Граматичні трансформації при перекладі. 

Переклад пасивних конструкцій 

10  2   8 

Разом за кредит: 30 2 4   24 

Кредит 2. Лексичні питання перекладу 

Тема 4. Лексичні трансформації при перекладі. 

Способи перекладу лексичних одиниць. 

15 1    14 

Тема 5. Фразеологія. Переклад.  15 1 2   12 

Разом за кредит: 30 2 2   26 

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

Тема 6. Техніка перекладу.   15  2   13 

Тема 7. Синтаксичні та морфологічні труднощі 

перекладу.  

15  2   13 

Разом за кредит: 30  4   26 

Разом за семестр 90 4 10   76 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1  

 Тема 1 Теорія і практика перекладу. Основні поняття курсу. Класифікація 

перекладу. 

1 

 Тема 2. Категорії адекватності в перекладі.  1 

 Кредит 2  

 Тема 4. Лексичні трансформації при перекладі. Способи перекладу 

лексичних одиниць. 

1 

 Тема 5. Фразеологія. Переклад.  1 

Разом: 4 

 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1  

 Тема 2. Категорії адекватності в перекладі.  2 

 Тема 3. Граматичні трансформації при перекладі. Переклад пасивних 

конструкцій 

2 

 Кредит 2  

 Тема 5. Фразеологія. Переклад. Контрольна робота № 1.  2 

 Кредит 3  

 Тема 6. Техніка перекладу.   2 

 Тема 7. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. Контрольна 

робота № 2. 

2 

Разом: 10 

 

6. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

 



7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Граматичні питання перекладу. 

1. Тема 1. Теорія і практика перекладу. Основні поняття курсу. Класифікація 

перекладу. 

9 

2. Тема 2. Категорії адекватності в перекладі. 7 

3. Тема 3. Граматичні трансформації при перекладі. Переклад пасивних 

конструкцій. 

8 

Разом: 24 

Кредит 2. Лексичні питання перекладу 

1. Тема 4. Лексичні трансформації при перекладі. Способи перекладу 

лексичних одиниць. 

14 

2. Тема 5. Фразеологія. Переклад. 12 

Разом: 26 

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

1. Тема 6. Техніка перекладу.   13 

2. Тема 7. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. 13 

Разом:  26 

Всього: 76 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Скласти термінологічний словник. 

 

9.  Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 
C 65-79 
D 55-64 

3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  
E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо усна відповідь студента має глибокі міцні і 

системні знання з теоретичної дисципліни. Студент може чітко сформулювати основні 

напрямки курсу, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної 

дисципліни, його мету та завдання, володіє знаннями щодо всіх запланованих до 

конспектування та вивчення першоджерел. Вміє застосовувати здобуті навички у роботі: 

всі практичні завдання до семінарів виконані вчасно і на високому рівні. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо усна відповідь студента демонструє 

повне знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо всіх 



запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, всі 

завдання до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно мислити, не 

може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану інформацію з 

іншими знаннями та навичками. 

Студенту виставляється добре, якщо усна відповідь студента демонструє добре 

знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо більшості 

запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, 

більшість завдань до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно 

мислити, не може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану 

інформацію з іншими знаннями та навичками. 

  Студенту виставляється достатньо, якщо усна відповідь студента не демонструє 

основні знання теми з курсу, студент має поверхові уявлення про основні методи, техніки 

роботи з дисципліни, його знання мають приблизний характер, навести практичні 

приклади не може. Знання першоджерел відсутні. Замість чіткого термінологічного 

визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні та обмеженому життєвому 

досвіді. Має недоліки в застосуванні практичних вмінь, завдання до семінарів виконані 

неповністю і невчасно. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо усна відповідь студента 

демонструє фрагментарні знання з курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний 

апарат не сформований. Не вміє викласти повторно програмний матеріал. Не демонструє 

знання першоджерел. Відсутнє розуміння понятійного апарату, словниковий запас не дає 

змогу оформити ідею. Практичні завдання до семінарів не виконані. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

- бути виконаною особисто студентом;  

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів;  

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються;  

- мати навчальну, наукову, й/або практичну спрямованість і значимість;  

- містити певні елементи новизни. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.  

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи , 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 
Навчання на основі пропонованої програми передбачає такі форми занять: 

•  практичні заняття; 

•   обов'язкова самостійна робота студентів під керівництвом викладача; 

У навчальному процесі використовуються: 

• різноманітні мультимедійні засоби навчання; 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Тема № 1 2 3 4 5 КСР 6 7 КСР  

Кредит 1. 25 25 30        300 б./100б. 

      Кредит 2.    30 30 40    

Кредит 3       35 35 30 



•  фази рефлексії, 

•  форми групової взаємодії; 

•  інтеграція компонентів навчання. 

Усі вправи, спрямовані на формування фонетичних, часткових лексичних та 

граматичних навичок: 

•  комунікативні і зорієнтовані на практичне використання; 

•  мають зв'язок з реальними ситуаціями спілкування; 

•  репродуктивні, креативні і продуктивні; 

•  мають в своїй основі аутентичні матеріали і перебувають у міжпредметному 

зв'язку з іншими курсами; 

У методичному плані всі форми занять у навчальному процесі мають інтерактивний і 

мультимедійний характер. 
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Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 283 с. 
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