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ВСТУП 
На другому році вивчення німецької мови поглиблюються основи 

володіння навичками усного та письмового перекладу з німецької мови на 

українську. Навчальний матеріал курсу характеризується нормативною 

правильністю і включає явища, що є найуживанішими та мають на меті 

практичне оволодіння навичками  усного та письмового перекладу, набуття 

практичних знань з лексики та фразеології, вміння користуватися взірцями 

сучасної німецької мови. 

Для засвоєння матеріалу студентам пропонується ряд граматичних 

вправ, що складені, в основному, за принципом закріплення граматичного 

явища на знайомій лексиці. Лексичні вправи розраховано на активне 

засвоєння і використання лексики та фразеології. Це вправи, які 

передбачають роботу над окремими словами або словосполученнями та 

вправи до теми, завдання яких полягає у розвиткові навичок усного 

мовлення: відповіді на запитання до тексту, складання мовних ситуацій, 

написання коротких творів тощо. На окремих заняттях передбачено такі види 

вправ на розвиток усного мовлення, як рольові ігри та дискусії. 

Тексти на соціально-побутову, суспільно-політичну, економічну 

тематику,  а також технічні тексти складені з урахуванням певних 

граматичних і лексичних тем, достатньо насичені лексико-фразеологічним 

матеріалом. 

Базовим підручником курсу є «Теорія і практика перекладу»Т.Р.Кияка, 

О.Д.Огуя, А.М.Науменка. У програмі курсу широко використані у якості 

додаткового матеріалу статті з німецьких журналів та газет, уривки творів 

німецьких авторів, аудіовізуальний матеріал. 

Метою курсу є: 

• розвиток навичок усного та письмового перекладу текстів різних стилів 

мови; 

• вивчення основних теоретичних засад та правил перекладу; 



•  вивчення граматичних та лексичних особливостей німецької та української 

мов; 

•  ознайомлення з різними стилями мови; 

•  набуття країнознавчих знань. 

Програма базується, з одного боку, на українському освітньому 

стандарті, поглиблюючи, розширюючи і конкретизуючи його з урахуванням 

принципів сучасної державної освітньої політики, спрямованих на реформу 

системи освіти. З іншого боку, в її основу покладено європейські стандарти 

рівня знань з німецької мови, відображені в навчальній літературі 

німецькомовних країн, тобто пропонований документ укладено у  

відповідності до рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і 

викладання сучасних іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними. 

Виходячи з цього, програма передбачає такі рівні професійного володіння 

іноземною мовою: 

1) мінімальний (aбo за шкалою Ради Європи А1-А2 (див. додаток 1), що 

відповідає першому року вивчення мови); 

2) пороговий (В1-В2, що відповідає другому року вивчення мови ); 

3) просунутий (В2-С1, що відповідає третьому року вивчення мови і 

рівню бакалавра); 

4) професійно достатній (С1, що відповідає четвертому року вивчення 

мови і рівню спеціаліста). 

По закінченню курсу студенти повинні вміти: 

Виконувати усний та письмовий переклад текстів всіх стилів українською та 

німецькою мовами, враховуючи особливості перекладу лексичних те 

синтаксичних одиниць, соціолінгвістичну специфічність мови. 

 

 

  

 
     



У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел,  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного 

зростання;  

- здатність до письмової й усної комунікації; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність до самокритики;  

- уміння і здатність до прийняття рішень,  

- навички планування та управління часом;  

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо;  

- здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю 

ним індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю 

спрямoваністю на діяльність вчителя, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні 

та прoфесійні цінності;  

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя 

ІІ. Фахові:  

- здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з 

основної іноземної мови;  

- володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання 

основних явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів; ; уміння 

продемонструвати знання з практичної граматики та розуміння граматично 

правильної мови. 



- здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної 

практики; 

- здатність до професійного удосконалення. 

  

Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1. Фонетичні труднощі перекладу 

Кредит 2. Морфологічні труднощі перекладу 

Кредит 3. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб 

пасивного стану)  

Кредит 4. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб 

активного стану)  

Кредит 5. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, 

модальні дієслова) 

Кредит 6. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, 

модальні дієслова) 

Кредит 7. Морфологічні труднощі перекладу дієслова  (інфінітив та 

інфінітивні конструкції) 

Кредит 8. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Прийменник. 

Кредит 9. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Артикль.  

Кредит 10. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Частка. 

Кредит 11. Синтаксичні труднощі перекладу 

Кредит 12. Синтаксичні труднощі перекладу 

 

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Фонетичні труднощі перекладу 

Фонетичні труднощі перекладу власних назв. Транскрипція та транслітерація 

Кредит 2. Морфологічні труднощі перекладу 

Морфологічні труднощі перекладу частин мови. Переклад займенників. 

Переклад іменників 

Кредит 3. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб 

пасивного стану)  

Морфологічні труднощі перекладу дієслова. Дієслово: загальні 

характеристики та переклад пасиву. Форми пасивного стану та їх переклад.  

Ступінь поширеності конструкцій пасивного стану. 



Кредит 4. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб 

активного стану)  

Дійсний спосіб дієслова: вживання та переклад часових форм. Теперішній 

час та способи його перекладу. Минулий час в німецькій мові та способи 

його перекладу. Минулий час в плані співвідношення німецької та 

української мови. Майбутній час та способи його перекладу. Дієслово. 

Наказовий спосіб.Переклад дієслів в дійсному та наказовому способі. 

Кредит 5. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, 

модальні дієслова) 

Дієслово. Умовний спосіб. Загальна характеристика. Презентальні форми 

кон’юнктиву в непрямій мові: їх переклад. Презенс кон’юнктиву в значенні 

реальної можливості. Практика усного перекладу 

Кредит 6. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, 

модальні дієслова) 

Претеритальні форми кон’юнктиву в ірреальних реченнях. Стилістичне 

використання конюнктиву. Особливості перекладу кон’юнктиву українською 

мовою та переклад умовного способу на німецьку мову. Модальні дієслова: 

вживання та переклад. Загальна характеристика 

Кредит 7. Морфологічні труднощі перекладу дієслова  (інфінітив та 

інфінітивні конструкції) 

Дієслово. Інфінітив як безособова форма: вживання і переклад. Переклад 

інфінітивних конструкцій німецькою мовою. Віддієслівні дієприкметникові 

конструкції як безособові форми: вживання та переклад 

Кредит 8. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Прийменник. 

Прийменники: вживання та переклад. Переклад українських прийменників 

переміщення. Переклад парних прийменників із німецької мови. Загальні 

особливості перекладу прийменників та прийменникових конструкцій з 

німецької. 

Кредит 9. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Артикль.  

Артикль: особливості вживання та переклад з німецької. Відсутність артикля. 

Вживання неозначеного артикля. Артикль та особливості повідомлення 

інформації. 

Кредит 10. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. 

Частка. 

Частка: особливості вживання та переклад. Переклад часток українською 

мовою. Слова з модальним значенням: вживання та переклад. Прислівники 

способу дії їх переклад. Практика усного перекладу 

Кредит 11. Синтаксичні труднощі перекладу 

Нарис проблема тики: синтаксичний рівень і його одиниця. Типи 

речень/висловлювань.  Загальні принципи перекладу порядку слів у простих 

та ускладнених реченнях. Загальні принципи перекладу складних речень. 

Проблеми перекладу різнотипових підрядних речень. Предикативні речення, 



особливості структури та їх перекладу. Додаткові  речення, особливості 

структури та їх перекладу 

Кредит 12. Синтаксичні труднощі перекладу 

Підрядні означальні речення, особливості структури та їх перекладу             

Підрядні обставинні речення часу, особливості структури та їх перекладу 

Підрядні обставинні речення місця, особливості структури та їх перекладу 

Підрядні обставинні речення причини та мети, особливості структури та їх 

перекладу 

Підрядні обставинні речення умови, особливості структури та їх перекладу 

Підрядні обставинні речення порівняння, особливості структури та їх 

перекладу 

Підрядні обставинні речення концесії, особливості структури та їх перекладу 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. теорія та практика 

перекладу(німецька мова). Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с. 
2. Камянова Т. DEUTSCH. Универсальный практический курс немецкого 

языка. М., Издательство «Дом славянской книги», 2004 – 384 с. 

3.Кісель О.Д. Internationale Organisationen. K.:Демид, 2002 – 96 с. 

4. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning.: 

Max Hueber Verlag, 2006 – 160 S. 

5.Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning.: 

Max Hueber Verlag, 2006 – 204 S. 

6.Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning.: 

Max Hueber Verlag, 2006 – 160 S. 

7.Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning.: 

Max Hueber Verlag, 2006 – 224 S. 

8. Жирмунская Н.А. Хрестоматия по немецкой литературе XVIII века. 

Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр. яз. Л., «Просвещение», 

1976 – 343 с. 

9.Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. Практична граматика з 

німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні 

завдання та вправи. – 2-е видання, виправлене та доповнене, Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2004 – 400с. 

10. Большой русско-немецкий словарь. -6-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 

1999. - 1040 с. 

11.Советы переводчику: учеб. пособие по нем. яз. для вузов/ 

К.Г.Крушельницкая, М.Н.Попов. – 2-е изд., доп. – М.: Астрель: АСТ, 2006-

346с. 

12. Архангельская К.В. Трудности немецкого языка: немецко-русский 

учебный словарь. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз.; 2003 – 288с.  



13. Helbig G., Buscha J. Deutsche Übungsgrammatik,- Muenchen, 2000. 

14. Периодическая литература: журналы JUMA, der Weg, Vitamin.de та інші 

 

 

 

          Додаткова: 
1. Бочко Г. П., Кудіна О. Ф. Українсько-німецький розмовник. - К.: Освіта, 

1994. -224 с. 

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Deutsch aktiv mit 

der neuen Rechtsschreibung: навч. Посібник, -Чернівці: "'Прут",2002. - 324 

с. 

3. Гаврись В. І, Пророченко О. Г. Німецько - український фразеологічний 

словник: -Київ: Радянська школа, 1981-Т. І.- 416с. 

4. Гаврись В. І., Пророченко О. Г. Німецько - український фразеологічний 

словник: -Київ: Радянська школа, 1981-Т. П .- 382с. 

5. Большой немецко- русский словарь: В 3 т. ТІ/ Авт. - сост, Е. И, Лепинг, 

Н. П. 

6. Страхова и др. : Под общ. рук. О. И, Москальской. - 6-е изд,, стереотип.- 

М,: Рус. яз, - 2000.- Т.I. 760 с, Т.II, 680 с, Т. ПІ 365с. 

7. Рахманов И. В. и др. Немецко - русский синонимический словарь: - М.: 

Рус. яз., 1983.-704 с. 

8.   Лоховица А. Б., Лепинг А, Л. Русско - немецкий словарь: - М, Сов, 

енциклопед., 1965,- 715 с. 

9. Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in zehn Bänden/'' Hrsg. 

vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. - Dudenverlag: Mannheim; 

Leipzig; Wien; Zürich, 1999. 

10. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 1. 

Duden, Rechtsschreibung der deutschen Sprache. - Dudenverlag. Mannheim, 

Leipzig, Wien, Zürich, 1996,-910 S. 

11. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 3. 

Duden Bildwörterbuch. - Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 

1992. - 672 + 111 S. 

12. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 5, 

Duden Fremdwörterbuch. -Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 

1990. - 832 S. 

13. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Большой 

толковый словарь немецкого языка./Hrsg.: Prof., Dr. Dieter Götz, Prof., Dr. 

Günther Haensch, Prof., Dr. Hans Wellmann.- Langenscheidt; Berlin, 

München, Wien, Zürich, New York,-M.: изд-во MAPT, 1998. - 1248 c. 

 

 
                                              15. Інформаційні ресурси 
 
1.http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_781.html 

2.http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Satz/Komplex/Funktion/Attribut/index.htm 



3. http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/deutsch-

interaktiv/grammatik/satzgefuege.htm 

4. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/satz_fin.php 

5. http://de.wiktionary.org/wiki/Satzgef%C3%BCge 

6. http://www.jurati.ru/04_study/dnevn_otd/modul/18.doc 

7. http://www.goethe.de/Z/Jetzt/dejart31/modalverben.htm 

8. http://books.google.ru/books?id=YrRk 

9. http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/page01/page01_11.htm 

10. http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv2.html 

11. http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv1.html 

12. http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/verben/konjunktiv 

13. http://www.grammade.ru/grammar/konjunktiv2.shtml 

14. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/verb_kon.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/satz_fin.php
http://de.wiktionary.org/wiki/Satzgef%C3%BCge
http://www.jurati.ru/04_study/dnevn_otd/modul/18.doc
http://www.goethe.de/Z/Jetzt/dejart31/modalverben.htm
http://books.google.ru/books?id=YrRk
http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/page01/page01_11.htm
http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv2.html
http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv1.html
http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/verben/konjunktiv
http://www.grammade.ru/grammar/konjunktiv2.shtml


 
 


