Список завдань на час карантину,
оголошеного в українських вищих навчальних закладах
з 12 березня до 3 квітня 2020 року
доцент Назаркевич Х.Я.
13 березня 2020, 16.40-18.00
Теорія і практика перекладу на 3-ому курсі німецької філології.
Студенти отримають електронною поштою презентацію лекції про робочі мови перекладу, поширену допоміжною літературою, доступною он-лайн, для самостійного опанування темою.
Для поглибленого розуміння теми на наступний тиждень студентам потрібно буде   перекласти невеликий автентичний текст. 
Наступне заняття (20.03.) полягатиме в аналізі запропонованих студентами перекладів в режимі он-лайн.
На заняття 27.03. знову передбачається презентація на тему «Техніка перекладу: види прямого перекладу». Лекція матиме практичне продовження у завданнях на транскрипцію та транслітерацію, загалом на переклад власних імен. Обговорення завдань відбудеться в режимі он-лайн 03.04.2020.
*
17 березня 2020 року з 18.00 до 21.00
Німецька мова як друга іноземна на 4-ому курсі англійської філології.
Основну увагу приділимо в період карантину тренуванню синтаксичних конструкцій і мовленнєвих зворотів, необхідних для успішної здачі державного іспиту в травні.
Тож, окрім вивчення теми 5 “Eine Arbeit finden”,  студенти пророблятимуть додаткові вправи до теми, доступні он-лайн:
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=5&Exercise=1&SubExercise=1
тут необхідно буде повторити і модальні дієслова в минулому часі, для цього рекомендується тематично вправа:
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=6&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL06ex2.htm
тексти, в яких перевіряється коректне вживання слів у реченні:
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k03_berufsleben.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k03_partizip2.htm
а також, звісно, вправи на закріплення лексики:
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=7&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr4intL14ex4.htm
і вправи видавництва Schubert:
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k03_berufsleben.htm

Окрім того, обов’язковим за цих три тижні самостійного навчання буде письмова робота на 1200 знаків на тему «Was ist bei der Berufswahl wichtig», а також написання заяви на прийом на роботу за заданою схемою.
До цієї теми, окрім теми Infinitiv mit zu, додається теж важлива і важка для студентів тема, яка потребує постійного повторення, а саме: відмінювання прикметників.
Наступні дати занять на 4-му курсі англійської філології: 24.03. та 31.03.

18 березня 18.00-19.30  І-й курс магістри німецької філології
ДВВ «Редагування перекладу»: продовження практичної роботи, розпочатої на аудиторному занятті. Перевірка завдань в режимі електронної пошти. Обговорення проблемних місць онлайн.
19.40- 21.00 І-й курс магістри німецької філології
ДВВ «Переклад фахових текстів»
Робота над перекладом фрагменту тексту перекладознавчої статті, з якою працюємо весь семестр.
Аналіз перекладу базової для робочого перекладу статті Вальтера Беньяміна «Завдання перекладача», тезаурус робочих термінів для власного перекладу.

   

