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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс теорії та практики перекладу є невіддільною складовою
підготовки перекладачів.

Програмою курсу передбачено вивчення теорії та практики пе�
рекладу різних аспектів німецької та української мов. Наголошується
на способах передавання лексичних і граматичних труднощів німець�
кої мови українською та навпаки, зокрема на адекватному відтво�
ренні власних і географічних назв, ідіом, реалій суспільного життя
тощо.

Система лекційних, семінарських і практичних занять сприяти�
ме успішному засвоєнню знань та навичок у царині перекладу.

Метою курсу є підготовка фахівця з різних видів перекладу.
Завдання курсу:
• ознайомити студентів з основними теоретичними основами

усного та письмового перекладу як прикладної науки;
• розвивати у студентів найважливіші види мовно�розумової

діяльності з метою застосування теоретичних знань у прак�
тиці усного та письмового перекладу;

• формувати й закріплювати стійкі практичні навички усного
та письмового перекладу й застосування основних видів лек�
сичних, стилістичних і граматичних перетворень у процесі
перекладу для досягнення його адекватної якості;

• навчити техніці вільного усного перекладу для потреб діло�
вих переговорів та ведення бізнесу німецькою мовою;

• навчити прийомам роботи з німецькомовними текстами різної
специфіки та практично використовувати ці знання;

• сформувати навички комп’ютерної обробки текстів німець�
кою мовою;

• розвивати уміння та навички ведення ділової документації
німецькою мовою;

• навчити вирішувати бізнес�завдання засобами якісного пере�
кладу;

• навчити долати психологічні та екстралінгвістичні (“поза�
мовні”; країнознавчі зокрема) проблеми й труднощі, пов’я�
зані з практикою перекладу;

• формувати фахові практичні уміння та навички перекладу.
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Письмовий переклад

Види письмового перекладу:
• частковий;
• вибірковий;
• функціональний;
• повний;
• буквальний повний.
Підготовка до перекладу письмових текстів:
• швидкий перегляд;
• отримання додаткової інформації, не пов’язаної зі змістом

тексту;
• зовнішній вигляд і оформлення тексту;
• аналіз структури тексту;
• аналіз пунктуації;
• усвідомлення точки зору автора;
• уточнення значень ключових слів.
Види текстів за змістом: історичні та культурологічні, соціаль�

но�політичні, фінансово�економічні, юридичні та законодавчі; нау�
кові статті, інструкції до побутових приладів, специфікації до ліків,
проспекти туристичних фірм, реклама, уривки з художніх творів.

Види робіт: виконання навчальних вправ з доперекладним ана�
лізом вибраних структур, переклад текстів, зокрема документів.
Порівняльний аналіз перекладів та текстів.

Анотаційно�реферативний переклад німецьких текстів, анотова�
ний переклад українських текстів. Використання електронної бази
даних.

Вивчення техніки перекладу:
• граматичні трансформації, лексичні відповідники та лексичні

трансформації;
• “несправжні друзі перекладача”;
• завдання на оцінювання адекватності варіантів перекладу;
• вправи на тренування сполучуваності;
• національно та стилістично маркована лексика, реалії, відтво�

рення власних назв;
• абревіатури й акроніми в перекладі;
• стилістичні ознаки тексту та їх відтворення в перекладі;
• комплексний перекладознавчий аналіз тексту оригіналу та його

перекладу.
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Робота з перекладними словниками:
• загальними;
• спеціалізованими;
• електронними.

Усний переклад

Види усного перекладу.
Творчий мовно�мисленнєвий процес усного перекладу. Творчий

процес перекладача:
1 . Чотири етапи обробки інформації при усному перекладі.
2 . Подолання труднощів при сприйнятті іноземної мови на слух.
3 . Проблеми загального, контекстуального та детального розу�

міння мови.
4 . Складності слухового сприйняття в розпізнаванні слів, струк�

тур, речень при ефекті так званого злиття звуків.
5 . Основні прийоми раціонального запам’ятовування вхідної

інформації.
6 . Межі допустимих скорочень при перекладі. Час (паузи) вит�

римки під час перекладу.
7 . Навчання прийомам раціонального перекладу при усному пе�

рекладі та їх практичне використання.
8 . Прийоми та способи нестандартного перекладу в усному пе�

рекладі.
9 . Секрети майстерності перекладача.

Автоматизація процесу усного перекладу. Техніка перекладу і
критерії її оцінювання.

Окремі міжнародні норми, стандарти та вимоги до усного пере�
кладу.

Мовні норми:
1 . Міжнародні правила усного перекладу власних назв, абрев�

іатур, скорочень та інших особливих лексичних одиниць.
2 . Міжнародні правила вимови загальної та країнознавчої лек�

сики; фонетичні розбіжності вимови у різних варіантах німець�
кої мови.

3 . Відмінності у використанні артиклів, іншої особливої лекси�
ки у швейцарському та австрійському варіантах німецької
мови.
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4. Граматичні, лексичні, стилістичні та інші відмінності німець�
кої мови від української. Норми та відхилення.

5 . Окремі питання лінгвокраїнознавства держав, мова яких ви�
користовується в усному перекладі.

Деякі правові питання усного перекладу, пов’язані з міжнарод�
ними переговорами будь�якого рівня.

Етичні норми при усному перекладі.
Дипломатичні аспекти у роботі перекладача.
Психологічні особливості роботи усного перекладача. Психо�

логічні труднощі усного перекладу.
Психологічні та психолінгвістичні аспекти творчості в роботі

усного перекладача:
1 . Урахування тривалої стресової ситуації як норми при усно�

му перекладі.
2 . Шляхи подолання “психологічного бар’єру” на початку ус�

ного перекладу.
3 . Найтиповіші скарги перекладачів за умов недостатньої пси�

хологічної підготовки до усного перекладу (“страх”, “стан
емоційного шоку”, збій ритму дихання, втрата голосу, “про�
вали у пам’яті”, втрата адаптаційних механізмів тощо).

4 . Запобігання психологічним зривам перекладача. Профілак�
тика інформаційного перевантаження. Бригадний метод при
синхронному перекладі. Екстралінгвістичні труднощі та про�
блеми взаєморозуміння й перекладу.

Екстралінгвістичні та психологічні труднощі та нюанси поведін�
ки усного перекладача при мовному партнерстві:

1 . Можливості, норми та шляхи психологічної співпраці з мов�
ними партнерами.

2 . Мовна етика перекладача. Деякі питання деонтології (етики
фахової поведінки та культури) перекладача.

Практика усного перекладу:
1 . Особливості й відмінність у перекладі з рідної мови на німець�

ку і навпаки.
2 . Набуття навичок швидкого перекладу без пауз і зупинок.

Спеціальні вправи на тренування пам’яті та концентрацію уваги:
1. Навчання ритму, фразування, інтонації, правильного дихан�

ня. Моделювання та автоматизація мовних структур. Вправи.
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2. Практичне набуття навичок “абзацного” (послідовного) та
синхронного перекладу.

3 . Підготовка до стажування (практики) в організації в якості
усного перекладача (асистента менеджера, офіс�секретаря,
перекладача�референта, гіда/супроводжуючої особи зі знан�
ням мови). Практика у “віртуальному офісі”.

4 . Психологічна підготовка усного перекладача для роботи за
умов стресу.

5 . Використання технічних засобів навчання (ТЗН) та можли�
востей персонального комп’ютера, комп’ютерних систем для
підвищення якості усного перекладу. Можливості Іnternet
та електронної пошти для інформаційного забезпечення.

У лінгвістичному плані курс перекладу має забезпечити:
1 . Вивчення іншомовної загальнополітичної, економічної та крає�

знавчої термінології, фразеології та в певній мірі сленгу; ха�
рактерних особливостей та стилю іншомовних матеріалів з
певної тематики.

2 . Розвиток перекладацьких умінь та навичок: зорово�письмо�
вого перекладу; зорово�усного перекладу з аркуша; двосто�
роннього усного перекладу на слух; письмового та усного
перекладу на слух інформації, поданої технічними засобами
(радіо, магнітофон) тощо; швидкого перекладу й читання
іншомовних матеріалів з зазначеної спеціальності з вичерп�
ним розумінням змісту та стислим передаванням основної
думки рідною мовою.

Види текстів за змістом: культурно�історичні, політичні (мас�
медійні), ділові; навчальні матеріали — друковані, відео� та аудіо�;
тексти на побутову тематику.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні уміти:
• правильно формулювати основні теоретичні проблеми пере�

кладознавства;
• користуватись здобутими знаннями на практиці;
• самостійно застосовувати лексичні та граматичні трансфор�

мації під час перекладу;
• розрізняти рівні, одиниці, види та типи перекладу;
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• здійснювати адекватний письмовий та усний переклад з іно�
земної (німецької) мови на рідну та навпаки, оцінювати якість
виконаного перекладу;

• швидко, впевнено та правильно користуватися двомовними
тлумачними, термінологічними та фразеологічними словни�
ками, словниками синонімів.

НАВЧАЛЬНО�ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 Мова й екстралінгвістичні фактори мовного середовища 
  2 Мовна система німецької мови 
  3 Мова як засіб комунікації 
  4 Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Переклад як 

наука 
  5 Види перекладу 
  6 Історія європейського й українського перекладознавства 
  7 Основні перекладацькі теорії та їх застосування при 

адекватному перекладі 
  8 Еквівалент і еквівалентність у перекладі 
  9 Лексикологічний аспект перекладу 
10 Лінгвопрагматичний аспект перекладу 
11 Лексико-граматичний аспект перекладу 
12 Семантичний аспект перекладу 
13 Переклад і функціональні стилі мовлення 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ”

Тема 1. Мова й екстралінгвістичні фактори мовного
середовища

1. Базові поняття лінгвістичної науки: знак, концепт, денотат.
2 . Різниця між денотативним і конотативним значеннями мов�

ного знаку.
3 . Принципи адекватності перекладу

Література [5–7; 10; 17; 18; 22; 25; 34–38]

Тема 2. Мовна система німецької мови

1. Мова як системна ланка.
2 . Знак на різних мовних рівнях.
3 . Парадигматичні та синтагматичні відносини.
4 . Синтаксична та семантична валентності.
5 . Переклад як специфічний процес кодування й декодування.

Література [1; 5–7; 10; 23]

Тема 3. Мова як засіб комунікації

1. Поняття про комунікацію та її компоненти.
2 . Комунікативний акт.
3 . Відмінність між білінгвальним комунікативним актом і пере�

кладом.

Література [1; 5–7; 10–12; 14; 17; 22]



10

Тема 4. Теоретичні й методологічні аспекти перекладу.
Переклад як наука

1. Переклад як наука. Адекватність терміна “інтерпретація”.
2 . Мета й завдання перекладознавства. Його значення серед

інших перекладацьких дисциплін.
3 . Переклад у методиці викладання іноземних мов.

Література [4–8; 10–12; 14]

Тема 5. Види перекладу

1. Літературний переклад.
2 . Машинний переклад.
3 . Усний двосторонній переклад.
4 . Дескриптивний і антонімічний переклади.
5 . Основи послідовного й синхронного перекладів.

Література [4; 7–9; 11; 14; 16; 21; 22]

Тема 6. Історія европейського й українського
перекладознавства

1. Виникнення засад перекладознавчої дисципліни.
2 . Переклади Біблії.
3 . Розвиток науки у середньовіччя та епоху Відродження.
4 . Розвиток перекладознавства у період класицизму і роман�

тизму.
5 . Переклад в Україні у X–XIII ст.
6 . Розвиток перекладознавства в Україні протягом XIV–XVI ст.
7 . Вплив Києво�Могилянської академії на розвиток перекла�

дознавчої дисципліни.
8 . Розвиток перекладацької науки у XIX–XX ст.
9 . Перекладознавство на початку XXI ст.

Література [1; 2; 8; 15]

Тема 7. Основні перекладацькі теорії та їх застосування при
адекватному перекладі

1. Трансформаційна теорія перекладу.
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2. Денотативна теорія перекладу.
3 . Комунікативна теорія перекладу.

Література [5–8; 12; 14; 17; 22]

Тема 8. Еквівалент і еквівалентність у перекладі

1. Поняття “еквівалент” і “одиниця перекладу”.
2 . Ступінь еквівалентності на синтаксичному, семантичному та

прагматичному рівнях. Повна й неповна еквівалентність у
перекладі.

3 . Типи еквівалентності.

Література [3–8; 10; 17; 22; 27; 29; 30]

Тема 9. Лексикологічний аспект перекладу

1. Методи та шляхи передавання власних і географічних назв.
2 . Передавання назв компаній.
3 . Шляхи передавання лексичного значення в інтернаціональній

лексиці.
4 . Шляхи передавання значення національної лексики.
5 . Переклад ідіоматичних, фразеологічних та усталених виразів.

Література [3–8; 10; 12–14; 17; 19; 20; 22; 23; 30; 35]

Тема 10. Лінгвопрагматичний аспект перекладу

1. Способи передавання оціночної та емоційно�забарвленої лек�
сики.

2 . Теорія Е. Найди і П. Ньюмена.

Література [8; 10; 13; 14; 23–28]

Тема 11. Лексико�граматичний аспект перекладу

1. Адекватність і способи перекладу означеного й неозначеного
артиклів.

2 . Реалізація контекстуального значення у означеного артикля.
3 . Переклад асиндетичних іменникових словосполучень.
4 . Переклад дієслівних конструкцій та комплексів.
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5. Шляхи та прийоми передавання перекладу інфінітивних кон�
струкцій та комплексів.

6 . Переклад віддієслівних предикативних комплексів.
7 . Прийоми перекладу дієприкметникових конструкцій та ком�

плексів.
8 . Вираження модальності у перекладі.
9 . Лексико�граматичне вираження модальності через модальні

дієслова.
10. Еквівалентність перекладу модальних дієслів в німецькій та

українській мовах.
11. Трансформація в процесі перекладу.
12. Граматичні та стилістичні процеси визначеної трансформації.
13. Шляхи передавання пасивного стану.

Література [1; 4–8; 10; 12; 17; 22]

Тема 12. Семантичний аспект перекладу

1. Поняття мовної одиниці.
2 . Шляхи перекладу полісемії.
3 . Засоби та прийоми перекладу мовних одиниць у тексті.
4 . Лексико�семантичний, стилістичний та структурний аналіз

мовних одиниць, концепту.

Література [1; 4; 6–8; 10; 14; 17; 21; 34; 38]

Тема 13. Переклад і функціональні стилі мовлення

1. Шляхи, засоби, аспекти та прийоми перекладу публіцистич�
них текстів і газетних статей.

2 . Специфіка перекладу офіційних документів.
3 . Порівняльний аспект перекладу художньої і науково�дослід�

ної літератури.

Література [1–2; 4; 6–8; 10; 11; 14; 22]

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вагомою складовою ґрунтовної підготовки студентів є їхня са�
мостійна теоретична та практична робота з урахуванням методич�
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них рекомендацій до написання наукових рефератів, курсових, дип�
ломних і магістерських робіт.

Самостійна робота передбачає:
• попередню підготовку до практичних занять;
• виконання завдань і вправ у позаудиторний час;
• підготовку до обговорення окремих питань;
• підготовку доповідей та рефератів німецькою мовою;
• самостійне вивчення окремих питань з тем курсу;
• вивчення рекомендованої літератури німецькою мовою.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється у формі бесіди, дискусії, тестів,
індивідуальних і фронтальних опитувань.

Вагоме значення в роботі викладацького складу інституту по�
сідає аналіз знань та вмінь студентів на основі поточного, рубіжно�
го та підсумкового контролю. Співвідношення показників дає змо�
гу скоригувати методи та форми навчальної роботи, вжити відпо�
відних заходів оптимізації навчального процесу.

Поточний контроль знань здійснюється щомісяця шляхом тесту�
вання вивчених тем курсу; підсумковий — наприкінці курсу у формі
іспиту.

Екзамен з теорії та практики перекладу складається з двох етапів:
I етап — письмовий переклад.
II етап — усний переклад.

Вимоги до екзамену

I етап

1. Письмово перекласти оригінальний німецький текст на ук�
раїнську мову, користуючись словником. Обсяг — 2500 дру�
кованих знаків. На підготовку відводиться одна академічна
година.

2 . Письмово перекласти з української мови на німецьку текст
обсягом 1500 друкованих знаків, користуючись словником.
На підготовку відводиться одна академічна година.
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II етап

1. Відповісти на запитання теоретичного характеру в обсязі
курсу ТПП.

2 . Уміти працювати в режимі послідовного перекладу німець�
ко�української розмови протягом 10–12 хвилин.

3 . Синхронно перекласти з опорою на текст з німецької на ук�
раїнську мову та навпаки.

4 . Максимально повно конспектувати німецький текст україн�
ською мовою.

5 . Синхронно перекласти текст німецькою мовою в уповільне�
ному темпі з використанням технічних засобів. Час звучан�
ня — 2–3 хв.

6 . Синхронно перекласти український текст, поданий в уповіль�
неному темпі технічними засобами. Час звучання — 2–3 хв.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Базові поняття лінгвістичної науки: “знак”, “концепт”, “де�
нотат”.

2 . Відмінність між денотативним і конотативним значеннями
мовного знаку.

3 . Принципи адекватності перекладу.
4 . Знак на різних мовних рівнях.
5 . Парадигматичні та синтагматичні відносини.
6 . Синтаксична та семантична валентності.
7 . Переклад як специфічний процес кодування й декодування.
8 . Поняття про комунікацію та її компоненти.
9 . Шляхи здійснення комунікативного акту.

10. Відмінність між білінгвальним комунікативним актом і пере�
кладом.

11. Переклад як наука. Адекватність терміна “інтерпретація”.
12. Мета й завдання перекладознавства. Його значення серед

інших перекладацьких дисциплін.
13. Переклад у методиці викладання іноземних мов.
14. Переклад як вид мовленнєвої діяльності.
15. Літературний переклад.
16. Машинний переклад.
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17. Усний двосторонній переклад.
18. Дескриптивний і антонімічний переклади.
19. Основи послідовного та синхронного перекладів.
20. Виникнення засад перекладознавчої дисципліни.
21. Переклади Біблії.
22. Розвиток науки у середньовіччя і епоху Відродження.
23. Розвиток перекладознавства у період класицизму та роман�

тизму.
24. Переклад в Україні у X–XIII ст.
25. Розвиток перекладознавства в Україні протягом XIV–XVI ст.
26. Вплив Києво�Могилянської академії на розвиток перекла�

дознавчої дисципліни.
27. Діячі української культури в перекладознавстві.
28. Розвиток перекладацької науки у XIX–XX ст.
29. Перекладознавство на початку XXI ст.
30. Трансформаційна теорія перекладу.
31. Денотативна теорія перекладу.
32. Комунікативна теорія перекладу.
33. Поняття еквівалента й одиниці перекладу.
34. Ступінь еквівалентності на синтаксичному, семантичному і

прагматичному рівнях.
35. Повна й неповна еквівалентність у перекладі.
36. Типи еквівалентності.
37. Методи та шляхи передавання власних і географічних назв.
38. Передавання назв компаній.
39. Шляхи передавання лексичного значення в інтернаціональній

лексиці.
40. Передавання значення національної лексики.
41. Переклад ідіоматичних, фразеологічних та усталених виразів.
42. Типи передавання оціночної та емоційно�забарвленої лекси�

ки.
43. Теорія Е. Найди і П. Ньюмена.
44. Адекватність і способи перекладу означеного й неозначеного

артиклів.
45. Реалізація контекстуального значення означеного артикля.
46. Переклад дієслівних конструкцій та комплексів.
47. Шляхи та прийоми передавання перекладу інфінітивних кон�

струкцій та комплексів.
48. Переклад віддієслівних предикативних комплексів.
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49. Прийоми перекладу дієприкметникових конструкцій та ком�
плексів.

50. Прийоми вираження модальності в перекладі.
51. Лексико�граматичне вираження модальності через модальні

дієслова.
52. Еквівалентність перекладу модальних дієслів у німецькій та

українській мовах.
53. Трансформація в процесі перекладу.
54. Граматичні і стилістичні процеси визначеної трансформації.
55. Граматичні і стилістичні процеси передбаченої трансформації.
56. Шляхи передавання пасивного стану при перекладі.
57. Поняття мовної одиниці.
58. Шляхи перекладу полісемії.
59. Лексико�семантичний, стилістичний та структурний аналіз

мовних одиниць та концепту.
60. Шляхи, засоби, прийоми, аспекти перекладу публіцистич�

них текстів і газетних статей.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Ступінь еквівалентності на синтаксичному, семантичному і
прагматичному рівнях.

2 . Повна й неповна еквівалентність у перекладі.
3 . Методи та шляхи передавання власних і географічних назв.
4 . Передавання назв компаній.
5 . Шляхи передавання лексичного значення в інтернаціональній

лексиці.
6 . Передавання значення національної лексики.
7 . Переклад ідіоматичних, фразеологічних та усталених виразів.
8 . Типи передавання оціночної та емоційно�забарвленої лекси�

ки.
9 . Адекватність і способи перекладу означеного й неозначеного

артиклів.
10. Переклад дієслівних конструкцій та комплексів.
11. Шляхи та прийоми передавання перекладу інфінітивних кон�

струкцій та комплексів.
12. Прийоми перекладу дієприкметникових конструкцій та ком�

плексів.
13. Прийоми вираження модальності в перекладі.
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14. Лексико�граматичне вираження модальності через модальні
дієслова.

15. Еквівалентність перекладу модальних дієслів у німецькій та
українській мовах.

16. Трансформація в процесі перекладу.
17. Граматичні та стилістичні процеси визначеної трансформації.
18. Граматичні і стилістичні процеси передбаченої трансформації.
19. Шляхи передавання пасивного стану при перекладі.
20. Поняття мовної одиниці.
21. Шляхи перекладу полісемії.
22. Лексико�семантичний, стилістичний та структурний аналіз

мовних одиниць та концепту.
23. Шляхи, засоби, прийоми, аспекти перекладу публіцистич�

них текстів і газетних статей.
24. Переклад як вид мовленнєвої діяльності.
25. Літературний переклад.
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