
Мистецтво перекладу поезії 

 

Тип дисципліни:  вибіркова     Семестр: 1 (Магістр) 

 

Обсяг дисципліни:  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16, семінарські - ___, 

лабораторні - ___) 

 

Лектор: Бораковський Л. А.   (ел. адреса: lyubomyr.borakovskyy@ukr.net), 

 

Результати навчання: 

 знати: головні структурні особливості поетичних творів; принципи  аналізу поезії; 

головні перекладацькі стратегії для перекладу поетичного твору.    

 

 вміти:  застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання з аналізу та перекладу 

поезії; правильно проаналізувати поетичних твір, визначити його структурні, 

композиційні та мовно-стилістичні особливості; при перекладі вміти правильно 

обрати перекладацькі стратегії з метою відтворення усіх особливостей поетичного 

твору.  

 

Анотація навчальної дисципліни: 

Мета курсу – з теоретичної та практичної перспективи охопити головні особливості 

перекладу поетичних творів з німецької мови українською і навпаки. У рамках курсу 

розглядаються основні теоретичні підходи до аналізу поетичного твору, його інтерпретації та 

визначення мовно-стилістичних особливостей з метою його подальшого відтворення 

іноземною мовою. З порівняльної точки зору подаються різні підходи до виконання 

перекладу, аналізуються їхні переваги та недоліки. Усі здобуті теоретичні знання 

закріплюються на практичних заняттях шляхом аналізу наявних перекладів та виконання 

власних перекладів.    
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

 

Форма звітності: залік 

 

Мова навчання: німецька 

 

Спеціальність 035 Філологія  

спеціалізація  035.04  Германські мови та літератури (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) 

 


