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Анотація 

Навчальна дисципліна «Особливості перекладу з української мови на 

німецьку» викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної 

відповідно до кредитно-трансферної системи. Програма «Особливості 

перекладу з української мови на німецьку» призначена для студентів 

ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю «035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька». Програма передбачає 

вивчення морфологічних, лексичних та синтаксичних особливостей при 

перекладі з української мови на німецьку. 

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

Abstract 

The academic discipline "Features of translation from Ukrainian to German" 

is taught according to the working curriculum concluded in accordance with the 

credit transfer system. The program "Features of translation from Ukrainian to 

German" is intended for third – year students studying in the specialty" 035.043 

German languages and Literatures (translation inclusive), the first – German". The 

program provides for the study of morphological, lexical and syntactic features 

when translating from Ukrainian to German. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані 

результати. 

Курс «Особливості перекладу з української мови на німецьку» має за 

мету конвертувати важливі положення теорії перекладу в базові, 

універсальні перекладацькі вміння. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни виступають методи та прийоми перекладу. 

Завдання курсу полягають в тому, щоб формувати перекладацькі 

компетенції; набувати навички адекватного перекладу письмових текстів з 

української мови на німецьку; розкривати значення слова за допомогою 

контексту; правильно застосовувати перекладацькі трансформації. 

Передумови вивчення дисципліни: курс «Особливості перекладу з 

української мови на німецьку» нерозривно тематично пов’язаний з 

практикою перекладу з основної мови, соціолінгвістичними та 

прагматичними проблемами перекладу, двостороннім послідовним 

перекладом.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити. 

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства і літературознавства; 

- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, 

демонструючи рівні сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на 

рівні С1 – B 2 з основної іноземної мови і на рівні В 1 – з другої іноземної 

мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і 

інтерпретації тексту; 

http://refs.in.ua/konspekt-lekcij-z-disciplini-teoriya-perekladu.html
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- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального 

програмного матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного 

опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

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 методики перекладу з української 

мови на німецьку; 

- уміння інтерпретувати та пояснювати фонетичні, лексичні та 

граматичні явища під час перекладу з української мови на німецьку; 

- навики знаходити інформацію з первинних та вторинних 

інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові 

системи онлайн. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Сутність та специфіка перекладу. 

Тема 2. Міжмовні відповідності. Етапи перекладу. 

Тема 3. Особливості перекладу різних частин мови. 

Тема 4. Особливості перекладу різних типів речень. 

Тема 5. Особливості перекладу іменників. 

Тема 6. Особливості перекладу прикметників. 

Тема 7. Переклад конструкцій з прийменниками. 

Тема 8. Особливості перекладу речень з різними типами присудків. 

Тема 9. Переклад складнопідрядних речень. 

Тема 10. Трансформації порядку слів при перекладі. 



Тема 11. Перекладацькі трансформації: мотиви, типи, тактика використання. 

Тема 12. Особливості передачі значень слів-реалій. 

Тема 13. Переклад різних видів назв. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних 

занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, комп’ютерні 

презентації результатів досліджень, створення індивідуальних проєктів, 

тестові завдання, контрольні роботи. 

 


