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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Кількість кредитів: 4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2-4
Семестр: 3-8
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: німецька, українська

Розподіл годин за навчальним планом
Денна

Заочна
Лекції:

10
Практичні заняття:
38
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: лінгвокультурна специфіка перекладу
автентичних текстів з історії німецьких колоній на українську мову.
Метою вивчення дисципліни є: визначення мовної специфіки текстів німецького
колоністського дискурсу на території Бессарабії в період першої половини ХІХ – середини
ХХ ст. та формування практичних навичок їх буквального, адекватного, реферативного,
анотаційного та ін. видів перекладу на українську мову.
Передумови для вивчення дисципліни: загально- та професійно нормативні
дисципліни.
Міждисциплінарні зв’язки визначаються взаємодією гуманітарних наук, які
включають філологію, лінгвістику, літературознавство, культурологію, історію, етнографію
та ряд інших.
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: знати основну характеристику німецького колоністського дискурсу на території
Бессарабії в період 1814-1940 р., способи та прийоми адекватного відтворення змісту
німецького тексту в формі його буквального, адекватного, реферативного, анотаційного
та ін. видів перекладу на українську мову.
2. Уміння: визначати теоретико-методологічні засади вивчення німецького колоністського
дискурсу як особливого інтегрованого продукту з притаманними йому
лінгвокультурними ознаками; розкривати специфіку його мовного простору та
ефективно перекладати його українською мовою.
3. Комунікація: стійке володіння навичками спілкування німецькою мовою та
комунікативним досвідом здійснення на основі обміну інформацією обговорення питань
курсу та підтримання перекладацької взаємодії учасників процесу навчання.
4. Автономність та відповідальність: здатність самостійно виконувати завдання,
розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності.
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(практичні)
Лабораторні
Консультаці
ї
Індивідуаль
ні заняття
Самостійна
робота
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Назви модулів / тем
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Аудиторні

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
(денна форма навчання)
(заочна форма навчання)

колоністського
дискурсу
як
перекладознавча
проблема.
Проміжний контроль 2
Підсумковий контроль
(для екзаменів)
Разом: 48

10

2

4

38

72

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. “Історичні витоки появи німецьких колоній в Бессарабії в період першої
половини ХІХ ст. вивчається на основі контекстуального аналізу текстів інституційного
дискурсу, зокрема архівних документів “Aufruf Alexanders I. an die Deutschen im Herzogtum
Warschau vom 29. November 1813” та присвячена проблемі передперекладацького
опрацювання тексту оригіналу з метою його глибинної інтерпретації, що призводить до
формування мегаобразу первинного тексту, тобто його змістової домінанти, та загальної
стратегії його відтворення.
Тема 2. “Топоніміка бессарабських німецьких колоній як перекладацька проблема
відтворення специфіки дискурсивних перетинів на території південної частини суч. України”
розглядається в площині лінгвокультурологічного аналізу історико-публіцистичних текстів
німецького колоністського дискурсу з увагою на назви німецьких поселень та
характеристику способів передачі географічних назв у перекладі: транслітерування;
траскрибування або транскрипція; змішане транскодування (переважне застосування
траскрибування з елементами транслітерування); адаптивне транскодування (коли форма
слова у вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури мови
перекладу); калькування.
Тема 3. “Тексти німецького сільськогосподарського дискурсу з точки зору
особливостей словотворення та перекладу композит” передбачає знайомство з текстами
німецького медіа-дискурсу з опорою на видання німецьких колоністів “Unterhaltungsblatt der
deutschen Ansiedler im südlichen Rußland” (1846-1854) та роботу з сільскогосподарською
лексикою (перев. композитами): встановлення їх парадигматичних і синтагматичних зв’язків
та використанням різних перекладацьких прийомів їх збереження у вторинному тексті.
Тема 4. “Проблема іншомовних “вкраплень” та питання міжкультурних перетинів у
німецькому колоністському дискурсі” сфокусована на вивченні ролі запозичень та
особливостей їх фонетичної та семантичної інтерпретації в побутовому обігу німців
Бессарабії на прикладі текстів побутового дискурсу та поетичних творів німецьких
колоністів Бессарабії.
Тема 5. “Фольклорний конструкт текстів німецького колоністського дискурсу як
перекладознавча проблема” присвячена питанню специфічної мовно-фольклорної сфери
німецького колоністського дискурсу, що передбачає умовне домінування естетичної функції,
наявність естетичного еталону та єдиного естетичного критерію в фольклорних текстах
(сезонні пісні, запрошення на весілля, поховальні вірші, жарти, анекдоти, замовляння тощо).
5.2. Тематика практичних занять
Тема 1. Історія створення бессарабських німецьких колоній в документах та фактах. (6 год).
Тема 2. Особливості перекладу географічних назв. (6 год.)
Тема 3. Сільськогосподарська термінологія в німецькому колоністському дискурсі. (8 год.)
Тема 4. Запозичення та особливості їх відтворення при перекладі. (8 год.)
Тема 5. Національно-культурна специфіка фольклорних текстів німецьких колоністів
Бессарабії (1814-1940). (8 год.)

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
Вид роботи
з/п
1. Опрацювання лекційного матеріалу
2.

3.
4.

5.

Підготовка до практичних занять з вивченням
основних теоретичних положень та
спеціальних (термінологічних) понять курсу:
Робота з термінологією курсу
Робота над передперекладацьким та
перекладацьким аналізом текстів німецького
колоністського дискурсу.
Підготовка до проміжного контролю.
Разом

Кількість
Форми звітності
годин
3
конспект лекції, тези
відповіді.
19
усна (письмова) відповідь
на практичному занятті.
16
30

термінологічний словник.
виконання аналізу тексту.

4
72

виконання МКР.

Тематика індивідуальних (групових) завдань
Підготовка реферату (доповіді, презентації) на одну з запропонованих тем:
Перекладацька компетенція.
Засоби подолання лінгвоетнічного бар’єру;
Мовне посередництво.
Переклад як діяльність. Суспільне призначення перекладу.
Сутність анотування та реферування;
Адекватність та тотожність перекладу.
Види перекладу.
Основні мовні труднощі у процесі перекладу.
Розбіжності систем МО та МП. 4. Розбіжність норм МО та МП.
Розбіжність мовленнєвих норм (узусів);
Розбіжність запасів попередньої проінформованості носіїв МО та МП.
Переклад на різних рівнях мови.
Переклад на рівні фонем.
Переклад на рівні морфем.
Переклад на рівні слів.
Переклад на рівні словосполучень.
Переклад на рівні речень.
Переклад на рівні тексту.
Засоби досягнення адекватного перекладу.
Три шляхи реалізації перекладу.
Переклад як текст. Вимоги до тексту перекладу.
Перекладацькі трансформації.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: індивідуальне опитування, само- та взаємоконтроль.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях,
результати самостійної роботи, а також якість підготовки звітної інформації та її викладу.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та завдання з
передперекладацького аналізу та письмового перекладу оригінального тексту з історії
німецьких колоній в Бессарабії (1814-1940) на українську мову.

Приклад тексту:

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки.
Підсумковий бал
Оцінка за традиційною шкалою
90-100
70-89
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25

Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
5 балів
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок,
здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується
4 бали
науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні
неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих
положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до
3 бали
глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у
достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та
2 бали
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває
зміст теоретичних питань і практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань
теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ,
1 бал
допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної
відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в
змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних
0 балів
завдань.
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
№
Найвищий бал
Вид роботи
Кількість годин
з/п
оцінки
1. Робота з термінологією курсу
16
5
3. Робота над передперекладацьким та
30
5
перекладацьким аналізом текстів німецького
колоністського дискурсу.
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Разом
Критеріями оцінювання якості роботи з термінологією курсу є внесення терміну до
термінологічного словника дисципліни та повнота викладу його дефініції.
Критеріями якості роботи над передперекладацьким та перекладацьким аналізом текстів
німецького колоністського дискурсу є дотримання схеми аналізу тексту, що передбачає
характеристику дейктичних, структурно-семантичних, лінгво-стилістичних характеристик
тексту та перекладацьких трансформацій.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Критеріями оцінювання є: повнота передперекладацького аналізу та адекватність перекладу
оригінального німецького тексту на українську мову.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування матеріалу (ноутбук, проектор).
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