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ВСТУП 
 

Програма навчальної 
дисципліни 

“Практика перекладу німецької мови (іноземної мови І)” 

складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
бакалаврів  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 
спеціалізації Германські мови та літератури (переклад включно) 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  
сукупність засобів, методів та трансформацій, необхідних під час перекладу з німецької 
мови, вивчення різниці між німецькою та українською мовами, підбір адекватних 
варіантів перекладу тих чи інших явищ. 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
   забезпечення розвитку перекладацької компетенції студента; підготовка філологів 
високої кваліфікації, учителів та викладачів, здатних здійснювати навчально-педагогічну 
діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, вищих навчальних закладах, а також 
перекладачів, які здатні виконувати переклад з німецької та німецькою мовою у рамках 
загальноосвітньої та галузевої тематики. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 
Завдання у набутті та розвитку студентами вмінь та навичок, які надаватимуть йому 
можливість здійснювати усні та письмові види перекладу, а також мовних, 
лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань, які необхідні для формування та розвитку 
перекладацької компетенції.  

2 курс 
 

1.3.Кількість кредитів: 3 
1.4. Загальна кількість годин: 90 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й - 
Семестр 

4-й  - 
Лекції 

- - 
Практичні, семінарські заняття 

64 год. - 
Самостійна робота 

26 год. -. 
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання: 

знати основні принципи та закономірності процесу перекладу, поняття еквівалентності та 
адекватності перекладу, принцип мінімальних втрат при перекладі, окремі стратегії перекладу, 
засоби передачі безеквівалетної лексики; 



         вміти використовувати основні засади перекладознавства на практиці; виконувати 
послідовний переклад при бесідах на повсякденних темах, презентаціях, перемовинах; 
виконувати адекватний письмовий переклад текстів публіцистичного стилю; 
оформлювати деякі види документів. 
 

3 курс 
1.3. Кількість кредитів: 9. 
 

1.4. Загальна кількість годин: 108 (5-й семестр) + 162 (6-й семестр) = 270. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й - 
Семестр 

5-й / 6-й  - 
Практичні, семінарські заняття 

32 / 32 год. - 
Самостійна робота 

76 / 130 год. - 
 
1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання: 

знати основні принципи та закономірності процесу перекладу, поняття 
еквівалентності та адекватності перекладу, принцип мінімальних втрат при перекладі, 
окремі стратегії перекладу, засоби передачі безеквівалетної лексики; 
         вміти використовувати основні засади перекладознавства на практиці; виконувати 
послідовний переклад при бесідах на повсякденних темах, презентаціях, перемовинах; 
виконувати адекватний письмовий переклад текстів публіцистичного стилю; 
оформлювати деякі види документів. 
 

4 курс 
1.3. Кількість кредитів: 9 
 
1.4. Загальна кількість годин: 288 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

4-й - 
Семестр 

7-й / 8-й - 
Практичні, семінарські заняття 

48 / 84 год. - 
Самостійна робота 

78 / 78 год. - 
 

1.6. Заплановані результати навчання 



 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання: 
Студенти мають знати: 
 способи та методи перекладу з німецької мови, основні перекладацькі 
трансформації та відповідну термінологію, необхідну для перекладу суспільно-
політичних, економічних публіцистичних та художніх текстів. 
 
По закінченню курсу навчання студенти повинні вміти: 

знаходити найбільш адекватні та точні способи та засоби перекладу для передачі 
змісту, здійснювати усний послідовний та письмовий переклад текстів суспільно-
політичної, економічної тематики, а також публіцистичних та художніх текстів. 
 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

4-й семестр 
Розділ 1. Лінгвокраїнознавчі аспекти ділового спілкування.  
Тема 1. Ділове спілкування: Знайомство. Знайомство з фірмою ділових партнерів. 

Ділова телефонна розмова. 
Тема 2. Лінгвокраїнознавчі тексти: Загальні відомості про німецькомовні країни, 

зокрема, про Німеччину. Державний устрій та політична система ФРН. Наслідки 
розділення Німеччини на ФРН та НДР, "оссі" та "вессі" в об'єднаній Німеччині.  

 
Розділ 2. Ділові перемовини. Соціально-економічна ситуація в ФРН. 
Тема 1. Замовлення авіаквитків, бронювання номера в готелі. Подорожі. Ділова 

вечеря в ресторані. Перемовини. 
Тема 2. Соціальна система в Німеччині. Економічна система та зовнішня економіка 

ФРН. Іноземці в Німеччині.  
 

5-й семестр 
Розділ 1. Ділове листування та лінгвокраїнознавчі тексти 
Тема 1. Оформлення документів та ділове листування: Структура ділового листа. Типи 
ділового листування. Особливості оформлення ділового листа. Лист-запит. Лист-пропозиція. 
Оформлення документів, які необхідні для працевлаштування.  
Тема 2. Лінгвокраїнознавчі тексти: Загальні відомості про німецькомовні країни: Швейцарія, 
Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн. Німецька мова та форми її існування. Економічне та 
соціальне становище ФРН та німецькомовних країн.   
 
Розділ 2. Усний послідовний переклад та переклад наукових текстів 
Тема 1. Особливості усного послідовного перекладу. Уживана лексика, що застосовується 
на конференціях. Складності перекладу текстів політичної спрямованості. 
Тема 2. Лексичні та граматичні особливості перекладу спеціальних текстів (наукові 
тексти). Переклад складних граматичних конструкцій.   

 
6-й семестр 

Розділ 1. Переклад юридичних та медичних текстів 
Тема 1. Лексичні та граматичні особливості перекладу спеціальних текстів: юридичні тексти. 
Загальновживана лексика та фразеологізми в юридичних текстах. 
Тема 2.  Лексичні та граматичні особливості перекладу спеціальних текстів: медичні тексти. 
Переклад складних граматичних конструкцій. Переклад термінологічного шару лексики.   



 
Розділ 2. Переклад економічних та публіцистичних текстів 
Тема 1. Лексичні та граматичні особливості перекладу економічних текстів. Економічна 
термінологія та фразеологія. Німеччина – гроші та банки.  
Тема 2. Переклад публіцистичних текстів. Розповсюдження засобів масової інформації в 
Німеччині та Україні. ЗМІ – як засіб формування суспільної думки.  

 
7-й семестр 

Розділ 1. Офіційно-діловий стиль. Ділове листування 
Тема 1. Усний послідовний переклад. 

  Синтаксичні та функціонально-стильові труднощі перекладу. Порядок слів.   
  Переклад підрядних речень. 

Тема 2. Письмовий переклад.  
Функціонально-стильові труднощі перекладу. Художній стиль. 
Тема 3. Усний послідовний переклад. 
Публіцистичний стиль. 
Тема 4. Письмовий переклад. 
Офіційно-діловий стиль. 
Ділове листування. листи-запити. Листи-пропозиції. 
 

8-й семестр 
Розділ 2. Комерційні документи 

Тема 1. Усний послідовний переклад. 
Різновиди комерційних документів, реклама, рекламні листи. 
Тема 2. Письмовий переклад. 
Різновиди комерційних документів. Форма ділового листа. 
Тема3. Усний послідовний переклад. 
Договори. Різновиди договорів.  
Тема 4. Письмовий переклад. 
Виконання договору та рекламації. 
 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви модулів і тем Кількість годин 

 
 

Усього у тому числі 

 
 

 
 

л п ср 

1 2 3 4 5 
4-й семестр 

Розділ 1. Лінгвокраїнознавчі аспекти ділового спілкування. 
Тема 1. 22 - 16 6 
Тема 2. 23 - 16 7 
Разом за розділом 1 45 - 32 13 

Розділ 2. Ділові перемовини. Соціально-економічна ситуація в ФРН. 
Тема 1. 22 - 16 6 
Тема 2. 23 - 16 7 
Разом за розділом 2 45 - 32 13 
Усього годин за 4-й семестр 90 - 64 26 



5-й семестр 
Розділ 1. Ділове листування та лінгвокраїнознавчі тексти 

Тема 1. 27 - 8 19 
Тема 2. 27 - 8 19 
Разом за розділом 1 54 - 16 38 

Розділ 2. Усний послідовний переклад та переклад наукових текстів 
Тема 1. 27 - 8 19 
Тема 2. 27 - 8 19 
Разом за розділом 2 54 - 16 38 
Усього годин за 5-й семестр 108 - 32 76 

6-й семестр 
Розділ 1. Переклад юридичних та медичних текстів 

Тема 1. 38 - 8 30 
Тема 2. 43 - 8 35 
Разом за розділом 1 81 - 16 65 

Розділ 2. Переклад економічних та публіцистичних текстів 
Тема 1. 38 - 8 30 
Тема 2. 43 - 8 35 
Разом за розділом 2 81 - 16 65 
Усього годин за 6-й семестр 162 - 32 130 

7-й семестр 
Розділ 1. Офіційно-діловий стиль. Ділове листування. 

Тема 1.  27 - 10 - - 17 
Тема 2.  30 - 12 - - 18 
Контрольна робота 1 6 - 2 - - 4 
Тема 3.  27 - 10 - - 17 
Тема 4. 30 - 12 - - 18 
Контрольна робота 2 6 - 2 - - 4 
Разом за 7-й семестр  126 - 48 - - 78 

8-й семестр 
Розділ 2. Комерційні документи. 

Тема 1.  37 - 20 - - 17 
Тема 2.  38 - 20 - - 18 
Контрольна робота 1 6 - 2 - - 4 
Тема 3.  37 - 20 - - 17 
Тема 4.  38 - 20 - - 18 
Контрольна робота 2 6 - 2 - - 4 
Разом за 8-й семестр  162 - 84 - - 78 

Усього годин  288 - 132 - - 156 
 

 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

4-й семестр 
 Розділ 1. Лінгвокраїнознавчі аспекти ділового спілкування.  
1.1 Знайомство з діловими партнерами. Форми партнерства.  6 
1.2 Знайомство з фірмою ділових партнерів. Персонал фірми. Структура 6 



фірми. Види фірм. 
1.3 Ділова телефонна розмова. Замовлення авіаквитків, бронювання 

номеру в готелі. 
4 

2.1 Загальні відомості про німецькомовні країни. Загальні 
відомості про Німеччину.  

6 

2.2 Державний устрій та політична система ФРН.  4 
2.3 Наслідки розділення Німеччини на ФРН та НДР, "оссі" та "вессі" в 

об'єднаній Німеччині. 
4 

 Тематична контрольна робота 1 4 
Розділ 2. Ділові перемовини. Соціально-економічна ситуація в ФРН. 

1.1 Подорожування. Основні види транспорту. Особливості подорожування в 
Німеччині. 

6 

1.2 Отримання візи. Проходження митного та паспортного контролю на 
кордоні. Основні митні правила України та Німеччини 

6 

1.3 Зустріч з діловими партнерами в ресторані. Попередні перемовини. 4 
2.1 Соціальна система в Німеччині. 4 
2.2 Економічна система та зовнішня економіка ФРН. 6 
2.3 Економічна система та зовнішня економіка ФРН. Іноземці в Німеччині. 4 
 Тематична контрольна робота 2 4 
 Усього годин 64 

5-й семестр 
Розділ 1. Ділове листування та лінгвокраїнознавчі тексти  

Оформлення документів та ділове листування: Структура ділового листа. Типи 
ділового листування. 

2 

Особливості оформлення ділового листа. Лист-запит. Лист-пропозиція. 2 
Оформлення документів, які необхідні для працевлаштування: резюме, 
супроводжувальний лист.  

2 

Загальні відомості про німецькомовні країни: Швейцарія, 
Люксембург.   

4 

Загальні відомості про німецькомовні країни: Австрія, Ліхтенштейн. Німецька 
мова та форми її існування. 

2 

Економічне та соціальне становище ФРН та німецькомовних країн.   2 
Контрольна робота 2 

Розділ 2. Усний послідовний переклад та переклад наукових текстів 
Особливості усного послідовного перекладу. Усний переклад як складова 
частина перекладацької дисципліни.  

2 

Уживана лексика, що застосовується на конференціях. 2 
Складності перекладу текстів політичної спрямованості. 2 
Лексичні та граматичні особливості перекладу спеціальних текстів. 4 
Особливості перекладу наукових текстів.  2 
Переклад складних лексичних і граматичних конструкцій у наукових текстах. 2 
Контрольна робота 2 

6-й семестр  
Розділ 1. Переклад юридичних та медичних текстів  

Особливості перекладу спеціальних текстів: юридичні тексти.  2 
Лексичні особливості перекладу юридичних текстів. 2 
Переклад складних граматичних конструкцій в юридичних текстах. 2 
Лексичні та граматичні особливості перекладу спеціальних 
текстів: медичні тексти. 

4 

Переклад складних граматичних конструкцій медичних текстів.  2 



 
Переклад термінологічного шару лексики медичних текстів.   2 
Контрольна робота 2 

Розділ 2. Переклад економічних та публіцистичних текстів 
Лексичні та граматичні особливості перекладу економічних текстів. 2 
Економічна термінологія та фразеологія. 2 
Німеччина – гроші та банки.  
 

2 

Переклад публіцистичних текстів.  4 
Розповсюдження засобів масової інформації в Німеччині та Україні. 2 
ЗМІ – як засіб формування суспільної думки.  2 
Контрольна робота 2 
Разом  64 

7-й семестр 
Синтаксичні та функціонально-стильові труднощі перекладу. порядок 

слів. Переклад підрядних речень. 
10 

Функціонально-стильові труднощі перекладу. Художній стиль. 12 
Контрольна робота 1 2 
Публіцистичний стиль. 10 
Офіційно-діловий стиль. ділове листування. Листи-запити. 
Листи-пропозиції. 

12 

Контрольна робота 2 2 
Разом за 7-й семестр  48 

8-й семестр 
Різновиди комерційних документів. Реклама. Рекламні листи. 20 
Форма ділового листа. Ділове листування. 20 
Контрольна робота 1 2 
Договори. Різновиди договорів. 20 
Виконання договору та рекламації. 20 
Контрольна робота 2 2 
Разом за 8-й семестр  84 
Усього за рік 132 

 

5. Завдання для самостійної роботи 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

4-й семестр 
 Розділ 1  

1.1 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами. 

2 

1.2 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

2 

1.3 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

2 

2.1 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

2 

2.2 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

2 

2.3 Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 2 



аудіоматеріалами. 
 Підготовка до контрольної роботи 2 
 Розділ 2  

1.1 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

2 

1.2 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

2 

1.3 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

2 

2.1 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

2 

2.2 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

1 

2.3 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, 
довідниками, газетними текстами, німецькомовними Інтернет-
ресурсами. 

1 

 Підготовка до контрольної роботи 2 
 Усього 26 

5-й семестр 
Розділ 1. Ділове листування та лінгвокраїнознавчі тексти  

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

7 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та аудіоматеріалами  5 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

6 

Підготовка до контрольної роботи 2 
Розділ 2. Усний послідовний переклад та переклад наукових текстів  

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

7 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

5 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

6 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

6 

Підготовка до контрольної роботи 2 



Розділ 1. Переклад юридичних та медичних текстів  
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, текстами та 
аудіоматеріалами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та аудіоматеріалами  10 
Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками та 
аудіоматеріалами. 

10 

Підготовка до контрольної роботи 5 
Розділ 2. Переклад економічних та публіцистичних текстів  

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до практичного заняття, робота зі словниками, довідниками, 
газетними текстами, німецькомовними Інтернет-ресурсами. 

10 

Підготовка до контрольної роботи 5 
Разом 206 

7-й семестр  
Різновиди підрядних речень у німецькій мові. 
Сполучники та порядок слів. Способи передачі підрядних речень засобами 
української мови. 

17 

Функціональні стилі та типи текстів. Способи перекладу. Різновиди 
перекладацьких трансформацій. Переклад художніх текстів. Тропи та 
засоби образності німецької та української мов та їх переклад. 

18 

Підготовка до контрольної роботи 1. 4 
Публіцистичний стиль та його переклади. Переклад засобів образності. 
типи текстів офіційно-ділового спілкування. 17 

Ділова кореспонденція. Різновиди ділових листів та їх переклад. Засоби 
перекладу ділової кореспонденції. 18 

Підготовка до контрольної роботи 4 
Разом за 7-й семестр 78 

8-й семестр 
Комерційні документи та їх різновиди і українськомовному та 
німецькомовному діловому спілкування. Реклама. Рекламні листи. 17 

Особливості оформлення ділових паперів та їх переклад. 18 
Підготовка до контрольної роботи 1 4 
Переклад договорів з німецької мови українською та з української мови 
німецькою. 17 

Умови виконання договорів. Порушення умов договорів. 
Рекламації щодо невиконання умов договорів. 18 



Підготовка до контрольної роботи 2. 4 
Разом за 7-й семестр  78 
Усього за рік 156 

 

6. Індивідуальні завдання 
(не передбачено) 

 
7. Методи контролю 

2 курс 
Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час поточної 

роботи, гак і в кінці тематичного блоку та семестра. 
Для контролю засвоєння навчального матеріалу у рамках аудиторної роботи 

проводяться словникові диктанти, усні фронтальні опитування. 
У кінці тематичного блоку проводиться контрольная робота, яка полягає у перекладі 

з української мови на німецьку (базується на лексичному матеріалі, який було вивчено). 
Наприкінці семестру проводиться залікова контрольна робота: переклад тексту з 
німецької мови на українську. 

 

8. Схема нарахування балів 
2 курс 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 
Розділ 1 (2) 

60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 
15 15 15 15 

3-й та 4-й курс 
  

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий семестровий 
контроль (екзамен) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2   
30 30 40 100 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання 
 

2-й курс 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

3-й курс 
 Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість 
 активних штрафних штрафних балів штрафних штрафних 
 моментів балів на «4» балів балів 



  на «5»  на «3» на «2» 
Переклад 60 0-6 6,5-12 12,5-18 18,5 і більше 

 
4-й курс 

 Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість 
 активних штрафних штрафних балів штрафних штрафних 
 моментів балів на «4» балів балів 
  на «5»  на «3» на «2» 
Переклад 70 0-7 7,5-14 14,5-21 21,5 і більше 

 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування кожного 

окремого тематичного блоку – 15 (50%). 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він 

впорався з 50 % навчального матеріалу одного тематичного блоку, тобто набрав не менше 
15 балів (50%). 

 
Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

 
 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 
80-89 добре  
70-79   
60-69 задовільно  
50-59   
1-49 незадовільно не зараховано 

 
9. Рекомендована література  

 
2-й курс 

 
Основна література 

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: Логос, 1999. – 352 с. 
 

Допоміжна література 
1. Josef Wergen, Annette Wörner. Bürokommunikation Deutsch: Sicher formulieren in Briefen,     
E-Mails und am Telefon. - PONS 
2. Tatsachen über Deutschland - Frankfurt am Main: Sociätas Verlag 
3. Матеріали німецької та австрійської преси: 

- газети: Süddeutsche Zeitung, Tageszeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
De Standard 

     - журнали: Der Spiegel, Focus, Stern 
4. Періодичні видання для тих, хто вивчає німецьку мову: Vitamin.de, Deutschland 
 

3-й курс 

http://vitamin.de/


Основна література 
1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: Логос, 1999. – 352 с. 
2. Вступ до усного послідовного перекладу: Навчальні матеріали на основі німецької мови 
/ Данильченко Д.О., Кривенко В.П., Прасол К.Ю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 
48 с.     

Допоміжна література 
 

4. Josef Wergen, Annette Wörner. Bürokommunikation Deutsch: Sicher formulieren in Briefen, 
E-Mails und am Telefon. - PONS 
5. Tatsachen über Deutschland - Frankfurt am Main: Sociätas Verlag 
6. Матеріали німецької та австрійської преси: 

- газети: Süddeutsche Zeitung, Tageszeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
De Standard 

     - журнали: Der Spiegel, Focus, Stern 
4. Періодичні видання для тих, хто вивчає німецьку мову: Vitamin.de, Deutschland 

 
4-й курс 

Основна література 
1. Григорова О.В., Гарань Л.М., Салькова Л.Л. Geschäftlicher Schriftverkehr: Навчальний посібник 

з німецької мови. / Під заг. редакцією проф.. В.В. Дайнеко. – Канів : Склянка часу, 2005. – 272 с. 
2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу (німецька мова). Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с. 
 

Допоміжна література 
1. Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. – М.: Высшая школа, 1991. 

– 255 c. 
2. Брандес М.П. Переводческая стилистика (немецкий язык). – М.: Высшая школа, 1988. – 127 c. 
3. Деловая переписка: правила написания немецких деловых писем; типовые фразы и обороты; 

образцы писем и документов. Изд. 2-е, исправленное. – М.: ЭТС, 2001. – 240 c.. 
4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Л., 1989 
5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: писемне та усне спілкування. – Київ: Вища школа, 

1982. – 288 c. 
6. Ковганюк С. практика перекладу. – Харків: Наука, 1989. – 219 c. 
7. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 424 c. 
8. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика»/ Составил К.Г.М. 

Готлиб. – М.: СЭ, 1972. – 448 c. 
9. Огуй О.Д. Актуальні проблеми німець-українського перекладу. – Чернівці: Рута, 2004. – 256 c. 
10. Тимченко Є.П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. Навчальний посібник. – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 240 c. 
 

10. Інформаційні ресурси 

2-й курс 
1. http://www.dw-world.de 
2. http://www.goethe.de 
3. http.//www.wirtschaftsdeutsch.de 
4. http://www.tatsachenueberdeutschland.de 
5. www.dwelle.de  

http://vitamin.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/
http://www.dwelle.de/


 
3-й курс 

 
1. http://www.dw-world.de 
2. http://www.goethe.de 
3. http.//www.wirtschaftsdeutsch.de 
4. http://www.tatsachenueberdeutschland.de 
5. www.dwelle.de 
 

4-й курс 
1. DVD „KUBUS“ 
2. CD „DSH“, „Mit Deutsch in Europa“, „Auf neuen Wegen“ 
3. CD-ROM “Marktplatz”. 
4. CD-ROM “Deutschland im Bild” 
5. www.deutschland.de 
6. www.europarl.com 
7. www.spiegel.de 
8. www.goethe.de 
9. www.juma.de 

 

http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachenueberdeutschland.de/
http://www.dwelle.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.europarl.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.goethe.de/
http://www.juma.de/
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