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ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), 

ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА  

Назви дисциплін Кредити 

1 курс 

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін 

Лідерство і керівництво 3 

Педагогіка вищої школи 3 

Педагогічна та професійна психологія 3 

Комунікативні стратегії основної іноземної мови 4 

Комунікативні стратегії німецької мови 3 

Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова) 3 

Філологічний аналіз художнього тексту 3 

Автоматизовані системи перекладу 3 

Загальне мовознавство 3 

Лінгвопрагматичні аспекти перекладу 3 

Методика викладання перекладу у вищій школі 3 

Письмовий двосторонній переклад (німецька мова) 3 

Практична підготовка 

Практика виробнича: перекладацька 4 

Практика навчальна: асистентська 4 

Разом 8 

Дисципліни професійного вибору ** 5 

Дисципліни професійного вибору ** 5 

Дисципліни професійного вибору ** 5 

Разом 15 

Всього за 1 курс 60 

2 курс  

Дисципліни загальноуніверситетського вибору * 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору * 5 

Дисципліни професійного вибору ** 4 

Дисципліни професійного вибору ** 4 

Дисципліни професійного вибору ** 4,5 

Разом 22,5 

Підсумкова атестація 7,5 

Атестаційний екзамен з другої іноземної мови та перекладу 

(німецька) 
1 

Кваліфікаційна робота 6,5 

Всього за 2 курс 30 

Обсяг освітньої програми всього 90 



 

 

Дисципліна Анотація 

Переклад у галузі 

готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу 

(німецька мова) 

Ознайомлення студентів з теоретико-методологічними засадами 

перекладу в галузі готельно-ресторанного бізнесу, що передбачає 

розвиток фахової компетентності перекладача для забезпечення процесу 

міжмовної і міжкультурної комунікації у сферах гостинності та 

ресторанної справи; вивчення відповідного лексико-граматичного 

матеріалу; здійснення перекладу різножанрових текстів з німецької мови 

на українську й навпаки. 

Німецька мова: 

практична граматика  

Курс спрямовано на забезпечення студентів практичними знаннями 

граматичної будови німецької мови, необхідними для майбутніх 

філологів-перекладачів, вироблення в них міцних навичок граматично 

правильної німецької мови в її усній і писемній формі. Основну увагу 

приділено граматичним формам і конструкціям живої розмовної мови. 

Культура української 

мови 

Формування мовної компетенції майбутніх фахівців, практичне 

оволодіння орфоепічними, лексичними, граматичними та іншими 

нормами сучасної української літературної мови, вироблення вміння 

майстерного використання мовних одиниць залежно від умов 

спілкування. 

Основи когнітивної 

лінгвістики 

Ознайомлення студентів з теоретико-методологічними засадами 

когнітивної лінгвістики як одного з напрямів сучасного мовознавства, 

зокрема, з когнітивною семантикою, через узагальнення та 

систематизацію сучасних знань у галузі лінгвокогнітивної концептології 

та лінгвокультурології. 

Методика викладання 

іноземної мови у вищій 

школі 

Формування методичної готовності студентів до успішної реалізації 

навчання іноземної мови в закладах вищої освіти з урахуванням сучасних 

дидактичних і методичних підходів, технологій, прийомів та засобів. 

Практикум з усного 

перекладу 

Дисципліну спрямовано на вдосконалення практичних навичок й 

умінь студентів виконувати усний послідовний переклад і переклад з 

аркуша в суспільно-політичній сфері та в галузі управління й 

адміністрування. 

 

 


