
Культура мовлення 
Тип дисципліни:  вибіркова    Семестр: 1 
 
Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 
Аудиторні години – 32 (лекції –16, практичні – 16, семінарські –___, 
лабораторні – ___) 
 

Лектор: Сулим В. Т.  (ел. адреса: suwo@ukr.net), 
 
Результати навчання: 

– знати: основні форми існування національної мови; особливості функціональних 

стилів та основи мовленнєвого етикету; ключові норми української та німецької мови 
на орфографічному, орфоепічному, лексичному, граматичному рівнях;  

− вміти: використовувати мовні засоби згідно з комунікативної метою та 

комунікативною ситуацією; ідентифікувати помилки на різних мовних рівнях та 

виправляти їх. 
 
Анотація навчальної дисципліни: 

Зважаючи на те, що робота перекладача надзвичайно багатогранна та 

багатостороння та включає широке різноманіття комунікативних ситуацій (переклад 

зустрічей на вищому рівні, судовий переклад, переклад у сфері соціальних послуг, 

переклад конференцій та симпозіумів), виникає потреба у формуванні у майбутнього 

фахівця вміння грамотно та майстерно використовувати мовні засоби відповідно до мети 

висловлювання та комунікативної ситуації загалом. 
У рамках курсу студент знайомиться з основними формами існування національної 

мови та сферами їхнього вжитку, опановує правила мовленнєвого етикету (форми вітання 

та прощання, звертання, подяки, вибачення в українській та німецькій мовах та культурах 

тощо). Крім того, курс передбачає повторення та засвоєння ключових норм української та 

німецької мови на орфоепічному, орфографічному, лексичному, граматичному рівнях. 

Важливу роль відводиться аналізу типових прикладів мовного явища «суржик» та шляхам 

боротьби з ним.   
Ключова мета курсу – формування у студентів вміння висловлюватися правильно, 

лаконічно, виразно та відповідно до комунікативної ситуації та комунікативної мети. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 
 
Форма звітності: залік  
 
Мова навчання: німецька 
 
Спеціальність 035 Філологія  
спеціалізація  4. німецько-український переклад  
 
Розглянуто на засіданні кафедри «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
 

Завідувач кафедри _________________ Паславська А. Й. 
    (підпис)  

 
Затверджено на Вченій раді факультету «____» _________ 20__р.  Протокол № ____ 
 
  Декан _____________________ Сулим В. Т. 
    (підпис) 
 


