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1. Інформація про курс 



Дисципліна Практичний курс перекладу з 

основної мови 

Викладач к.філол.н., асист. Томнюк Людмила 

Миколаївна 

E-Mail викладача l.tomniuk@chnu.edu.ua  

Моб.телефон викладача +380969152143 

Консультація (день і час) Вівторок, 12:00-13:00 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Формат дисципліни Практичні заняття 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://moodle.chnu.edu.ua/  

2. Анотація до курсу 

Курс призначений для студентів 4 курсу кафедри германського загального 

мовознавства (Спеціальність: 035.04 Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно), німецько-український переклад). 

Курс поділено на 4 змістових модулі. У курсі представлено план кожного 

заняття з завданнями, є перелік базових підручників та довідкової 

літератури, контрольні завдання до кожного модуля, система оцінювання 

кожного виду роботи. 

Зміст цієї навчальної дисципліни охоплює такі теми: 

 роль перекладу в сучасному суспільстві 

 що таке переклад 

 поняття адекватності перекладу 

 види перекладу з точки зору оформлення і сприйняття 

 юридична мова як фахова мова 

 труднощі перекладу правового тексту 

 юридичний переклад 

 особливості юридичного тексту 

 юридична термінологія як об’єкт перекладу 

mailto:l.tomniuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/


 класифікація сучасних термінів юридичного характеру 

методи та способи перекладу юридичної термінології 

 переклад базових документів. 

3. Мета і завдання курсу 

Метою цього курсу є ознайомлення студентів з основами перекладу текстів 

офіційно-ділового стилю, зокрема особливостями здійснення юридичного 

перекладу. 

Завдання дисципліни: 

 акумулювати і поглибити теоретичні знання студентів у галузі письмового 

перекладу, зокрема з професійного юридичного перекладу; 

 ознайомити студентів з основними відмінностями у системі права 

Німеччини та України і ключовими термінами систем права обох держав; 

 сформувати навички юридичного перекладу; 

 ознайомити студентів з перекладом базових документів і процедурою 

нотаріального засвідчення перекладу; 

 покращити перекладацькі навички студентів у сфері перекладу текстів 

офіційно-ділового стилю; 

 ознайомити студентів з основними труднощами юридичного перекладу. 

4. Організація навчання курсу 

1 семестр 1 модуль 

 Кожне практичне заняття починається з політінформації: кожен 

студент готує німецькою мовою новину (обсяг 7-8 речень) на тему: 

«Види галузей права: конституційне, цивільне, адміністративне, 

фінансове, трудове, земельне, екологічне, кримінальне, цивільно-

процесуальне чи кримінально-процесуальне право». 

Контроль виконання завдання: у системі Moodle студенти всі 

разом створюють «Wiki-сторінку» зі своїми новинами і доповнюють 

її протягом навчального року. 

 15 ХВ ТЕОРІЇ: кожне заняття включає 15 хв теорії про сутність 



перекладу юридичних текстів, базові документи, які студенти мають 

перекласти у 1 модулі (у Moodle студентам доступні 1 книга-ресурс 

і 1 файл-ресурс, на які студенти можуть опиратися під час 

опрацювання теорії), а саме: 

 роль перекладу в сучасному суспільстві 

 що таке переклад 

 поняття адекватності перекладу 

 види перекладу з точки зору оформлення і сприйняття 

 юридична мова як фахова мова 

 труднощі перекладу правового тексту 

 юридичний переклад 

 особливості юридичного тексту 

 юридична термінологія як об’єкт перекладу 

 класифікація сучасних термінів юридичного характеру 

 методи та способи перекладу юридичної термінології 

 документи, що фіксують факти, які визначають правовий 

статус суб’єктів: визначення, види, особливості перекладу. 

 Інтерактивні заняття: робота з медіаресурсами (відео, веб-

сторінками, фото), що присвячені системам німецького і 

українського права, юридичній термінології, особливостям і 

труднощам юридичного перекладу, перекладу текстів офіційно-

ділового стилю і виконання інтерактивних завдань (укладання 

глосарію, дискусії на форумах): 

 Das juristische Alphabet Folge 1. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGI0w1wO9uc 

 Diese 5 Tipps helfen juristische Fachsprache besser zu verstehen! 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ceyMB-4g9Uk 

 Professionelle Juristische Übersetzungen. URL: 

https://www.cengolio.com/professionelle/juristische-uebersetzung 

 Переклад базових юридичних документів: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGI0w1wO9uc
https://www.youtube.com/watch?v=ceyMB-4g9Uk
https://www.cengolio.com/professionelle/juristische-uebersetzung


 паспорт, 

 документи про освіту, 

 військовий квиток, 

 види посвідчень (учасника війни, інваліда, пенсіонера), 

 свідоцтва про народження, про усиновлення, про шлюб, 

 посвідчення про службовий стан. 

*Алгоритм виконання і контролю письмового перекладу 

документів: в системі Moodle створюється Форум, на якому студенти 

виставляють свої переклади, вичитують переклади один одного, потім 

разом з викладачем у Google Meet з’ясовують спірні питання щодо 

перекладу і форми документа, після чого студенти колективно 

створюють на основі всіх перекладів і коректив адекватний шаблон 

перекладу документа, який перекладається. Таким чином, наприкінці 

проходження курсу всі студенти матимуть шаблони перекладу базових 

юридичних документів. 

 Створення Глосарію в системі Moodle: на кожному занятті 

студенти визначають 30 юридичних термінів з тих матеріалів, які 

були опрацьовані на цьому занятті, заносять їх з визначеннями у 

Глосарій. Це не лише допоможе опанувати основну юридичну 

термінологію, а я полегшить переклад документів під час навчання, 

оскільки зміст документів містить канцеляризми, які часто 

повторюються у різних видах документів. 

1 семестр 2 модуль 

 Кожне практичне заняття починається з політінформації: кожен 

студент готує німецькою мовою новину (обсяг 7-8 речень) на тему: 

«Види галузей права: конституційне, цивільне, адміністративне, 

фінансове, трудове, земельне, екологічне, кримінальне, цивільно-

процесуальне чи кримінально-процесуальне право». 

Контроль виконання завдання: у системі Moodle студенти всі 

разом створюють «Wiki-сторінку» зі своїми новинами і доповнюють 



її протягом навчального року; 

 Інтерактивні заняття: робота з медіаресурсами, що присвячені 

системам німецького і українського права, юридичній термінології, 

особливостям і труднощам юридичного перекладу, перекладу текстів 

офіційно-ділового стилю і виконання інтерактивних завдань 

(укладання глосарію, дискусії на форумах): 

 Das juristische Alphabet Folge 2. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=02lyUjGn6X8 

 Das deutsche Rechtssystem einfach erklärt. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bnpmLdw4SG0 

 15 ХВ ТЕОРІЇ: кожне заняття включає 15 хв теорії про сутність 

перекладу юридичних текстів, базові документи, які студенти мають 

перекласти у 2 модулі (у Moodle студентам доступний 1 файл-

ресурс, на який студенти можуть опиратися під час опрацювання 

теорії), а саме: 

 відмінності у системі права Німеччини і України; 

 документи, що фіксують факти, від яких залежить правовий 

режим об’єктів права; 

 особливості перекладу таких документів. 

 Переклад базових юридичних документів: 

 ощадні книжки; 

 техпаспорт авто; 

 документ про відведення земельної ділянки під 

сільськогосподарське використання, будівництво; 

 рахунки в банку. 

*Алгоритм виконання і контролю письмового перекладу 

документів: в системі Moodle створюється Форум, на якому студенти 

виставляють свої переклади, вичитують переклади один одного, потім 

разом з викладачем у Google Meet з’ясовують спірні питання щодо 

перекладу і форми документа, після чого студенти колективно 

https://www.youtube.com/watch?v=02lyUjGn6X8
https://www.youtube.com/watch?v=bnpmLdw4SG0


створюють на основі всіх перекладів і коректив адекватний шаблон 

перекладу документа, який перекладається. Таким чином, наприкінці 

проходження курсу всі студенти матимуть шаблони перекладу базових 

юридичних документів. 

 Створення Глосарію в системі Moodle: на кожному занятті 

студенти визначають 30 юридичних термінів з тих матеріалів, які 

були опрацьовані на цьому занятті, заносять їх з визначеннями у 

Глосарій. Це не лише допоможе опанувати основну юридичну 

термінологію, а я полегшить переклад документів під час навчання, 

оскільки зміст документів містить канцеляризми, які часто 

повторюються у різних видах документів. 

Залік 

*Залік складається з 2-х частин: 

1) теорія за перший семестр (10 балів) 

2) письмовий переклад 2 базових документів (30 балів) 

 

2 семестр 1 модуль 

 Кожне практичне заняття починається з політінформації: кожен 

студент готує німецькою мовою новину (обсяг 7-8 речень) на тему: 

«Види галузей права: конституційне, цивільне, адміністративне, 

фінансове, трудове, земельне, екологічне, кримінальне, цивільно-

процесуальне чи кримінально-процесуальне право». 

Контроль виконання завдання: у системі Moodle студенти всі 

разом створюють «Wiki-сторінку» зі своїми новинами і доповнюють 

її протягом навчального року; 

 Інтерактивні заняття: робота з медіаресурсами, що присвячені 

системам німецького і українського права, юридичній термінології, 

особливостям і труднощам юридичного перекладу, перекладу текстів 

офіційно-ділового стилю і виконання інтерактивних завдань 

(укладання глосарію, дискусії на форумах): 



 Das Grundgesetz in einfacher Sprache erklärt. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=db0XKo4J_18&t=1s 

 15 ХВ ТЕОРІЇ: кожне заняття включає 15 хв теорії про сутність 

перекладу юридичних текстів, базові документи, які студенти мають 

перекласти у 1 модулі (у Moodle студентам доступний 1 файл-

ресурс, на який студенти можуть опиратися під час опрацювання 

теорії), а саме: 

 відмінності у системі права Німеччини і України; 

 документи, що фіксують факти-волевиявлення суб’єктів права; 

 документи, що фіксують факти-події; 

 особливості перекладу таких документів. 

 Переклад базових юридичних документів: 

 заяви, 

 довіреності, 

 угоди, 

 скарги, 

 договори, 

 акти про псування чи знищення будівель, 

 акти про псування чи знищення транспортних засобів, 

 акти про псування чи знищення посівів, майна внаслідок 

стихійного лиха. 

*Алгоритм виконання і контролю письмового перекладу 

документів: в системі Moodle створюється Форум, на якому студенти 

виставляють свої переклади, вичитують переклади один одного, потім 

разом з викладачем у Google Meet з’ясовують спірні питання щодо 

перекладу і форми документа, після чого студенти колективно 

створюють на основі всіх перекладів і коректив адекватний шаблон 

перекладу документа, який перекладається. Таким чином, наприкінці 

проходження курсу всі студенти матимуть шаблони перекладу базових 

юридичних документів. 

https://www.youtube.com/watch?v=db0XKo4J_18&t=1s


 Створення Глосарію в системі Moodle: на кожному занятті 

студенти визначають 30 юридичних термінів з тих матеріалів, які 

були опрацьовані на цьому занятті, заносять їх з визначеннями у 

Глосарій. Це не лише допоможе опанувати основну юридичну 

термінологію, а я полегшить переклад документів під час навчання, 

оскільки зміст документів містить канцеляризми, які часто 

повторюються у різних видах документів. 

 

2 семестр 2 модуль 

 Кожне практичне заняття починається з політінформації: кожен 

студент готує німецькою мовою новину (обсяг 7-8 речень) на тему: 

«Види галузей права: конституційне, цивільне, адміністративне, 

фінансове, трудове, земельне, екологічне, кримінальне, цивільно-

процесуальне чи кримінально-процесуальне право». 

Контроль виконання завдання: у системі Moodle студенти всі 

разом створюють «Wiki-сторінку» зі своїми новинами і доповнюють 

її протягом навчального року; 

 Інтерактивні заняття: робота з медіаресурсами, що присвячені 

системам німецького і українського права, юридичній термінології, 

особливостям і труднощам юридичного перекладу, перекладу текстів 

офіційно-ділового стилю і виконання інтерактивних завдань 

(укладання глосарію, дискусії на форумах): 

 Carmen Thomas – Das deutsche Grundgesetz. URL: 

https://www.youtube.com/results?search_query=+Carmen+Thomas

+-+Das+deutsche+Grundgesetz 

 Carmen Thomas mit 2 ErklärVideos in 1: „Grundgesetz“ plus 

„Profi“. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=nJxw8z9iSZY&t=387s 

 15 ХВ ТЕОРІЇ: кожне заняття включає 15 хв теорії про сутність 

https://www.youtube.com/results?search_query=+Carmen+Thomas+-+Das+deutsche+Grundgesetz
https://www.youtube.com/results?search_query=+Carmen+Thomas+-+Das+deutsche+Grundgesetz
https://www.youtube.com/watch?v=nJxw8z9iSZY&t=387s


перекладу юридичних текстів, базові документи, які студенти мають 

перекласти у 2 модулі (у Moodle студентам доступний 1 файл-

ресурс, на який студенти можуть опиратися під час опрацювання 

теорії), а саме: 

 відмінності у системі права Німеччини і України; 

 документи, що фіксують факти руху товарно-матеріальних та 

інших цінностей; 

 особливості перекладу таких документів. 

 Переклад базових юридичних документів: 

 документи на приймання і передачу товарно-матеріальних 

цінностей від однієї матеріально-відповідальної особи іншій, 

 документи на приймання і передачу товарно-матеріальних 

цінностей від однієї організації іншій, 

 прибутково-видаткові фінансові документи установ і 

підприємств, 

 прибутково-видаткові фінансові документи ощадних кас, 

 прибутково-видаткові фінансові документи держбанків, 

 прибутково-видаткові фінансові документи грошових кас. 

*Алгоритм виконання і контролю письмового перекладу 

документів: в системі Moodle створюється Форум, на якому студенти 

виставляють свої переклади, вичитують переклади один одного, потім 

разом з викладачем у Google Meet з’ясовують спірні питання щодо 

перекладу і форми документа, після чого студенти колективно 

створюють на основі всіх перекладів і коректив адекватний шаблон 

перекладу документа, який перекладається. Таким чином, наприкінці 

проходження курсу всі студенти матимуть шаблони перекладу базових 

юридичних документів. 

 Створення Глосарію в системі Moodle: на кожному занятті 

студенти визначають 30 юридичних термінів з тих матеріалів, які 

були опрацьовані на цьому занятті, заносять їх з визначеннями у 



Глосарій. Це не лише допоможе опанувати основну юридичну 

термінологію, а я полегшить переклад документів під час навчання, 

оскільки зміст документів містить канцеляризми, які часто 

повторюються у різних видах документів. 

 

Іспит 

*Іспит складається з 3-х частин: 

1) теоретичне питання у сфері юридичного перекладу (10 балів); 

2) письмовий переклад одного з запропонованих документів (20 балів); 

3) теоретичне питання у сфері українського і німецького законодавства. 

5. Система оцінювання курсу 

1 семестр (100 балів) 2 семестр (100 балів) 

1 модуль 2 модуль Залік 1 модуль 2 модуль Іспит 

30 30 40 30 30 40 

* Оскільки заняття практичні, то студенти отримують оцінки за кожне 

виконане практичне завдання (інтерактивні вправи, письмові переклади, 

проекти, створення сторінки в Moodle і т.д.). 

 

6. Рекомендована література 

Deutschsprachige Literatur: 

 Babette Knauer, „Gesellschaftsvertrag deutsch - englisch : die 

Besonderheiten der englischen und deutschen Rechtssprache und Probleme der 

juristischen Übersetzung am Beispiel einer Übersetzung eines 

Gesellschaftsvertrages“, Berlin 2006, Hrsg.: Bundesverb. der Dolmetscher und 



Übersetzer in der Serie: Schriften des BDÜ 23, ISBN 9783938430170 

 Giovanna Borradori, „Übersetzung im Recht“ / „Translation in law“, 

Münster 2000, Lit-Verlag, ISBN 3-8258-4862-0 

 Gerard-René de Groot, Reiner Schulze (Hrsg.) „Recht und Übersetzen“, 

Baden-Baden 1999, Nomos Verlag, ISBN 3-7890-5831-9 

 Renata Kileva-Stamenova, „Die Übersetzung öffentlicher Urkunden im 

Sprachenpaar Bulgarisch und Deutsch“, Sofija 2011, ISBN 978-954-07-3201-5 

 Roland Mittermair, „Übersetzung: Quadratur des Kreises?: die 

Problematik französisch - deutscher Translation fachsprachlicher Texte der 

Jurisdiktion exemplifiziert am Vertrag von Maastricht“, Wien 1996, Dipl.-Arb., 

1996 

 Judith Muráth (Hrsg.), „Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und 

Dolmetschens : Interdisciplinary aspects of translation and interpreting“, 

Fünfkirchen 2005, ISBN 978-3-7069-0387-5 

 Mehmet Tahir Öncü, „Die Rechtsübersetzung im Spannungsfeld von 

Rechtsvergleich und Rechtssprachvergleich“, „zur deutschen und türkischen 

Strafgesetzgebung“, Berlin 2012, Verlag Frank & Timme, ISBN 978-3-86596-

424-3 

 Paul Ricoeur u. a., „Übersetzung im Recht“, Münster 2000, ISBN 3-8258-

4862-0 

 Ingrid Simonnæs, „Rechtskommunikation national und international im 

Spannungsfeld von Hermeneutik, Kognition und Pragmatik“, Berlin 2012, 

Verlag Frank & Timme, ISBN 978-3-86596-427-4 

 Christine Schmidt-König, „Die Problematik der Übersetzung juristischer 

Terminologie : eine systematische Darstellung am Beispiel der deutschen und 

französischen Rechtssprache“, Münster 2006, ISBN 3-8258-8784-7 

 Peter Sandrini (Hrsg.), „Übersetzen von Rechtstexten - 

Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache“, 

Tübingen 1999, G. Narr Verlag, ISBN 3-8233-5359-4 

 Sieglinde Pommer, „Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783938430170
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825848620
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3789058319
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9789540732015
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783706903875
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783865964243
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783865964243
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825848620
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825848620
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783865964274
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825887847
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3823353594


translatologische Fragen zur Interdisziplinarität“, Frankfurt am Main/Wien 

2006, Lang Verlag, ISBN 3-631-54849-4 

 Radegundis Stolze, „Fachübersetzen - ein Lehrbuch für Theorie und 

Praxis“, Berlin 2009, Frank & Timme Verlag, ISBN 978-3-86596-257-7 

 Walter E. Weisflog, „Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung : 

eine interdisziplinäre Studie“, Zürich 1996, Schulthess Verlag, ISBN 

3725535302 

 Eva Wiesmann, „Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation“, 

„wissenschaftliche Grundlagen und computergestützte Umsetzung eines 

lexikographischen Konzepts“, Mainz 2003, Dissertation, ISBN 3-8233-6107-4 

 Giuseppe Zaccharia (Hrsg.), „Übersetzung im Recht“, Münster 2000, Lit 

Verlag, ISBN 3-8258-4862-0 

Українська довідкова література: 

 Батанов О.В. Муніципальне право України: Підручник. – Харків 

«Одіссей» 

2008. – Серія «Інноваційні освітні технології у муніципальному праві» 

 Битяк Ю.П., В.М. Гаращук та ін. Адміністративне право. – Харків: 

«Право» 2010 

 Борисова В.І. Сімейне право України. Підручник – Київ. Юрінком 

Інтер 2009 

 Борисова В.І. Цивільне право. Підручник – Харків «Право» 2011 

 Буроменський М.В. Міжнародне право. – Київ. Юрінком Інтер 2005 

 Грошева Ю.М., О.В.Капліна. Кримінальний процес: підручник. – 

Харків: «Право» 2010 

 Комаров В.В. Нотаріат в Україні: підручник. – Харків «Право» 2011 

 Марочкин І.Є. Організація судових та правоохоронних органів – 

Харків «Одіссей» 2007 

 Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. – 

Київ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3631548494
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783865962577
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3725535302
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3725535302
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3823361074
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3825848620


«Устина» 2009 

 Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. 

Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. 

Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Реклама.: Навчальний посібник. – Київ: А.С.К. 2002 

 


