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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 – 1,4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Ступінь 

«Магістр» 

10 

Практичні, семінарські 

10 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (13% / 77%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Теорія перекладу» - це виклад 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.  

Основні завдання курсу:  

1. Розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному 

аспектах.  

2. Виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах 

усного послідовного, а також письмового перекладів з німецької мови та на німецьку 

мову.  

Значення курсу: протягом вивчення курсу “Теорія перекладу” у студентів 

формуються професійні уміння та навички перекладу з німецької мови та на німецьку 

мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично 

поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї 

майбутньої спеціальності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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 проведення досліджень на належному рівні; 

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; 

• здатність працювати в команді та автономно;  

• цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ. Фахові:  

• здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства; 

•  здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

• здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень 

філологічної науки; 

• здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства; 

• володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність 

спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату.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 1. Лексичні трансформації при перекладі. Способи перекладу лексичних одиниць. 

Тема 2. Фразеологія. Переклад термінів.  

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

Тема 1. Техніка перекладу.   

Тема 2. 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 2    8 

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

Тема 3. Граматичні трансформації при перекладі. 

Переклад пасивних конструкцій 

10 1 2   7 

Разом за кредит: 30 4 4   22 

Кредит 2. Лексичні питання перекладу 

Тема 1. Лексичні трансформації при перекладі. 

Способи перекладу лексичних одиниць. 

15 2    13 

Тема 2. Фразеологія. Переклад. Контрольна 

робота № 1.  

15 2 2   11 

Разом за кредит: 30 4 2   24 

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

Тема 1. Техніка перекладу.   15 2 2   11 

Тема 2. Синтаксичні та морфологічні труднощі 

перекладу. Контрольна робота № 2. 

15  2   13 

Разом за кредит: 30 2 4   24 

Разом за семестр 90 10 10   70 

4. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Категорії адекватності в перекладі. 2 

2. Граматичні трансформації при перекладі. Переклад пасивних конструкцій 2 

3. Фразеологія. Переклад. Контрольна робота № 1. 2 

4. Техніка перекладу.   2 

5. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. Контрольна робота № 2. 2 

Разом: 10 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Граматичні питання перекладу. 

1. Теорія і практика перекладу. Основні поняття курсу. Класифікація перекладу. 8 

2. Категорії адекватності в перекладі. 7 

3. Граматичні трансформації при перекладі. Переклад пасивних конструкцій. 7 



Разом: 22 

Кредит 2. Лексичні питання перекладу 

1. Лексичні трансформації при перекладі. Способи перекладу лексичних 

одиниць. 

13 

2. Фразеологія. Переклад. 11 

Разом: 24 

Кредит 3. Синтаксичні питання перекладу 

1. Техніка перекладу.   11 

2. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. 13 

Разом:  24 

Всього: 70 

 

6. 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; 

•  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. 

7. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Тема № 1 2 3 1 2 КР 1 2 КР  

Кредит 1. 25 25 30        100 б. 

     Кредит 2.    30 30 40    100 б. 

Кредит 3       35 35 30 100 б. 

8. 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 

9.  Рекомендована література: 

Базова 

1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу. – Вінниця, 2006. -

472 с.  

2. 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. гло, Л.В. Основитеорії та практики перекладу. Німецькамова [Текст]: навч. посіб. / Л.В. 

Щигло. - Суми: СумДУ, 2015. - 214 с. 

2. Комиссаров В.Н. Cовременноепереводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

3. Коптилов В.В. Теория и практика художественного перевода. – К., 2002. 

4. Лановик М. Функціонуванняхудожнього образу в різномовних дискурсах. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2007. – 148 с. 

5. Методологічніпроблеми перекладу на сучасномуетапі / за ред С.О. Швачко та ін. – 

Суми: СумДУ, 2008. – 195 с. 

6. Мирошниченко В.В. Авторськаконцепціяхудожньоготвору: 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. 

10. INTERNET – 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_Literatur.pdf 

http://www.amazon.de 

http://www.goethe.de 

 

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

