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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни “Практика перекладу німецької мови (іноземна мова ІІ)” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
 
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 формування та розвиток навичок та 

вмінь студентів у царині перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку 
текстів різної тематики в усній та письмовій формі на рівні B1 у відповідності з 
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс передбачає навчання основних 
видів перекладу: за діями перекладача – усного послідовного, з аркушу, письмового; за 
характером текстів, що перекладаються – громадсько-політичного та економічного. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
1) виробити у студентів навички усного послідовного однобічного та двобічного 

перекладу та перекладу з аркушу з української на німецьку та з німецької на українську мови 
текстів громадсько-політичного та економічного характеру, сформувати фонові знання 
студентів у даній галузі та розширити їх лексичний запас. Навчання ґрунтується на 
практичному виконанні різних за тематикою та змістом текстів з голосу та аудіоносіїв. 
Однобічний усний послідовний переклад реалізується за схемою українська – німецька або 
німецька – українська. Двобічний усний послідовний переклад реалізується за схемою 
українська – німецька – українська або німецька – українська – німецька. Навчання перекладу з 
аркушу передбачає вміння проводити контекстуально-семантичний та структурно-семантичний 
аналіз незнайомих слів як основи для інтерпретації їх значення; 

2) виробити у студентів навички письмового перекладу з української на німецьку та з 
німецької на українську мови текстів громадсько-політичного та економічного характеру. 
Навчання письмового перекладу включає вивчення лексичних та граматичних особливостей 
перекладу, принципів перекладацьких трансформацій та інтерпретації текстів. Важливим 
компонентом навчання письмового перекладу є робота із словником (різні типи словників, 
перекладні та тлумачні словники); 

3) сформувати у студентів розуміння підґрунтя використання прийомів перекладу на 
матеріалі текстів відповідної тематики (у друкованому та аудіальному форматі); 

4) ознайомити студентів з типовими засобами перекладу конструкцій німецької мови, що 
викликають труднощі; 

5) забезпечити вивчення студентами основ громадсько-політичної та економічної 
термінології, її значення і сфери вживання; 
6. перевірити сформованість навичок студентів вирішувати типові проблеми,  що виникають 
під час перекладу текстів відповідної тематики. 

 
3-й курс 

1.3. Кількість кредитів 5 (2,5/2,5) 
1.4. Загальна кількість годин 226 (104/122) 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  
Денна форма навчання 
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Рік підготовки 
3-й 

Семестр 
5-й 6-й  

Практичні заняття 
32 год. 32 год. 

Самостійна робота 
72 год.  90 год. 

 
4-й курс 

1.3. Кількість кредитів: 7,5 
1.4. Загальна кількість годин: 234 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

4-й 
Семестр 

7-й /  8-й  
Лекції 

- - 
Практичні, семінарські заняття 

24 год.  56 год. 
Самостійна робота 

84 год. 70 год. 
 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 
повинні досягти таких результатів навчання: 
знати: такі перекладацькі прийоми, як диференціація, конкретизація, генералізація, 

антонімічний переклад, смисловий розвиток, компенсація, транслітерація і транскрипція; 
особливості перекладу антропонімів, топонімів і астрономів, назв витворів мистецтва, газет і 
журналів, інтернаціоналізмів, слів-реалій; методи перекладу німецьких складних іменників, 
складних прикметників, похідних прикметників, ад’єктивованих прикметників і прислівників. 

вміти: виконувати усний послідовний однобічний та двобічний переклад, переклад з 
аркушу і письмовий переклад з української на німецьку та з німецької на українську мови 
текстів громадсько-політичного та економічного характеру на рівні B2 у відповідності з 
Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

5-й семестр 
Розділ 1. Німеччина у світі  
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 
Тема 2. Економічний переклад. 
Розділ 2. Життя у Німеччині  
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 
Тема 2. Економічний переклад. 

6-й семестр 
Розділ 1. Німецькомовні країни 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 
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Тема 2. Економічний переклад. 
Розділ 2. Ділова комунікація 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 
Тема 2. Економічний переклад. 

 
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 тематичних блоків і тем Кількість годин (денна форма 
навчання) 

Усього  у тому числі 
л п с. р. 

1 2 3 4 5 
5-й семестр 

Розділ 1. Німеччина у світі 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 26 - 8 18 
Тема 2. Економічний переклад. 22 - 6 16 
Контрольна робота 4 - 2 2 
Разом за тематичним блоком 1 52 - 16 36 

Розділ 2. Суспільно-політичне життя Німеччини 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 26 - 8 18 
Тема 2. Економічний переклад. 22 - 6 16 
Контрольна робота 4 - 2 2 
Разом за тематичним блоком 2 52 - 16 36 
Усього годин за 5-й семестр 104 - 32 72 

6-й семестр 
Розділ 1. Німецькомовні країни 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 29 - 8 21 
Тема 2. Економічний переклад. 28 - 6 22 
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Контрольна робота 4 - 2 2 
Разом за тематичним блоком 1 60 - 16 45 
Розділ 2. Ділова комунікація 
Тема 1. Громадсько-політичний переклад. 29 - 8 21 
Тема 2. Економічний переклад. 28 - 6 22 
Контрольна робота 4 - 2 2 
Разом за тематичним блоком 2 62 - 16 45 
Усього годин за 6-й семестр 122 - 32 90 

Усього годин  226 - 64 162 
 

7-й семестр 
Тема 1. Синтаксичні та функціонально-стильові 
труднощі перекладу. Порядок слів. Переклад 
підрядних речень. 

25  5 21 

Тема 2. Функціонально-стильові труднощі 
перекладу. Художній стиль. 26  4 21 

Тематична контрольна 1 2  2 - 
Тема 3. Публіцистичний стиль. 25  5 21 
Тема 4. Офіційно-діловий стиль. Ділове 
листування. Листи-запити. Листи-пропозиції. 26  4 21 

Тематична контрольна 2 2  2 - 
Семестровий контроль  2  2 - 
Разом за семестр  108  24 84 

8-й семестр 
Тема 1. Різновиди комерційних документів. 
Реклама. Рекламні листи. 27  11 18 

Тема 2. Різновиди комерційних документів. Форма 
ділового листа. 33  14 18 

Тематична контрольна 1 2  2 - 
Тема 3. Договори. Різновиди договорів. 27  11 17 
Тема 4. Виконання договору та рекламації. 33  14 17 
Тематична контрольна 2 2  2 - 
Семестровий контроль  2  2 - 
Разом за семестр  126  56 70 

Усього годин  234  80 154 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількіс
ть 

годин 
 5-й семестр  

1.1.1 Письмовий переклад текстів громадсько-політичного характеру з німецької 
мови на українську („Welche fünf Begriffe”, „The businessman’s airline”, 
„Was? So viel Lob?”, „Über Wolken”, „Die Mahlzeiten”, „Sind Ossis die 
besseren Menschen?”, „Weihnachten”) 

4 

1.1.2 Письмовий переклад текстів громадсько-політичного характеру з 
української мови на німецьку („ФРН – географічне розміщення, 
адміністративний устрій”, „ФРН – державний устрій і політика”, „ФРН – 
транспорт”, „ФРН – соціальна політика”) 

4 

1.1.3 Усний послідовний однобічний переклад текстів громадсько-політичного 
характеру з німецької мови на українську („Wie deutsche Mode die Welt 

2 
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erobert”, „Umweltschutz nur zum Schein”, „Der letzte Weg der Haustiere”, „Der 
Urwald in Deutschland”,  „Die verborgenen Schätze der Arktis”, «Die Wahrheit 
liegt im Eis”, „Das Unwort des Jahres”, „Eine deutsche Fernsehlegende”) 

1.1.4
. 

Усний послідовний однобічний переклад текстів громадсько-політичного 
характеру з української мови на німецьку („Розповсюдження німецької 
культури у світі”, „Охорона навколишнього середовища”, „Політична 
пропаганда”) 

2 

1.1.5 Переклад з аркуша текстів громадсько-політичного характеру з німецької 
мови на українську („Albert Einstein: Das Genie privat”, „Der lange Weg durch 
die Mauer”, „Wahre Freunde”, „Terra incognita Ukraine”, „Bertold Brecht. Das 
schwierige Genie”, „Brecht und die Frauen”, „Das Denkmal”, „Der erste 
Weltkrieg”) 

2 

 Контрольна робота 2 
1.2.1 Письмовий переклад текстів економічного характеру з німецької мови на 

українську („Bundesrepublik Deutschland”, „Bundesrepublik – Staat, Politik, 
Recht”, „Verkehrswesen in der Bundesrepublik”, „Soziale Sicherheit”, „Das 
Wirtschaftssystem der Bundesrepublik”, „Ein Interview mit Eckhard Pfeifer”) 

4 

1.2.2 Письмовий переклад текстів економічного характеру з української мови на 
німецьку („Персонал фірми”, „Бронювання місць”, „Придбання білету”, 
„Готельне господарство”, „Види фірм і приватного підприємництва”) 

4 

1.2.3
. 

Усний послідовний двобічний переклад текстів економічного характеру за 
схемою українська – німецька – українська („Herzlich willkommen”, 
„Ankunft in Deutschland” „In der Firma”, „Dienstreise nach Koburg”, „Im 
Hotel”) 

2 

1.2.4 Усний послідовний двобічний переклад текстів економічного характеру за 
схемою німецька – українська – німецька („Wenn Fliegen zur Qual wird”, 
„Studieren ohne Grenzen”, „Arbeiten in der Fremde”,  „Ein besseres Leben ohne 
Marken”, „Ein Schloss für Berlin”, „Eine Knolle erobert die Welt”) 

2 

1.2.5
. 

Переклад з аркуша текстів економічного характеру з німецької мови на 
українську („Made in Germany“, „Mehr Sicherheit für Au-Pair”) 

2 

 Контрольна робота 2 
 6-й семестр  

2.1.1 Письмовий переклад текстів громадсько-політичного характеру з німецької 
мови на українську („Ein schöner Tag“, „Als ich ein Türke war“, „Messen und 
Ausstellungen in der Bundesrepublik”, „Österreich”, „Schweiz”, „Luxemburg“, 
„Liechtenstein“, „Europa 2000”) 

4 

2.1.2 Письмовий переклад текстів громадсько-політичного характеру з 
української мови на німецьку („Міжнародні ярмарки і виставки у ФРН”, 
„Суспільно-політичний устрій Австрії, Люксембургу та Ліхтенштейну”, 
„Європейський союз”) 

4 

2.1.3 Усний послідовний однобічний переклад текстів громадсько-політичного 
характеру з німецької мови на українську („Erziehungslager in Frankreich”, 
„Freie Sicht auf Nackte”, „Jung und ohne Zuhause.  Obdachlose in Berlin”, 
„Leben im ewigen Winter”, „Liebe auf den zweiten Blick”, „Meister im Export”, 
„Mitgefühl als Medizin”, „Neue Nachbarn an der Oder”, „Sprachlich fit für 
Europa”, „Kostüm”, „Karlsruhe”, „Volkshochschuhe”, „Disziplin”, „Für Sie”) 

2 

2.1.4
. 

Усний послідовний однобічний переклад текстів громадсько-політичного 
характеру з української мови на німецьку („Культура ФРН”, „Соціальні 
проблеми ФРН”, „Об’єднана Європа”, „Система освіти ФРН”) 

2 

2.1.5 Переклад з аркуша текстів громадсько-політичного характеру з німецької 
мови на українську („Mozart”, „Singles”, „Jenseits der Sprache”, „Ohne Handy 
in den Hörsaal”) 

2 
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 Контрольна робота 2 
2.2.1 Письмовий переклад текстів економічного характеру з німецької мови на 

українську („Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen”, 
„Außenwirtschaft der Bundesrepublik”, „Die Kreditkarten”, „Einiges über 
Verpackung“, „Geld und Bankweisen”, „Stadtviertel ganz ohne Autos”, „Der 
Kampf um den Kunden Kind”) 

4 

2.2.2 Письмовий переклад текстів економічного характеру з української мови на 
німецьку („Договір”, „Види оплати”, „Ділова бесіда”, „Захист прав 
користувача”, „Ділове партнерство”) 

4 

2.2.3
. 

Усний послідовний двобічний переклад текстів економічного характеру за 
схемою українська – німецька – українська („Ein Kaufvertrag wird 
abgeschlossen”, „Auf der Messe”, „Wir bleiben Geschäftspartner”) 

2 

2.2.4 Усний послідовний двобічний переклад текстів економічного характеру за 
схемою німецька – українська – німецька („Wie sollen wir das bezahlen?” 
„Nach Hause”) 

2 

2.2.5 Переклад з аркуша текстів економічного характеру з німецької мови на 
українську („Richtig bewerben”, „Hohe Kunst der Rücksichtsnahme”, „Gut 
gekontert”) 

2 

 Контрольна робота 2 
 Усього 64 

 
7-й семестр 

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

5 

2.1. Функціонально-стильові труднощі перекладу. Художній стиль. 4 
 Тематична контрольна 1 2 

3.1. Публіцистичний стиль. 5 
4.1. Офіційно-діловий стиль. ділове листування. Листи-запити. 

Листи-пропозиції. 
4 

 Тематична контрольна 2 2 
 Семестровий контроль 2 

8-й семестр   
1.1. Різновиди комерційних документів. Реклама. Рекламні листи. 11 
2.1. Форма ділового листа. Ділове листування. 13 

 Тематична контрольна 1 2 
3.1. Договори. Різновиди договорів. 12 
4.1. Виконання договору та рекламації. 14 

 Тематична контрольна 2 2 
 Семестровий контроль 2 
 Усього  80 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 5-й семестр  
1.1.1 Підготовка письмового перекладу текстів громадсько-політичного 

характеру з німецької мови на українську. 
8 

1.1.2 Вивчення лексичного матеріалу громадсько-політичного характеру. 6 
1.1.3 Робота зі словником. 6 
1.1.4. Вивчення лексичних та граматичних особливостей перекладу 

текстів громадсько-політичного характеру. 
6 
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1.1.5. Вивчення принципів перекладацьких трансформацій та 
інтерпретації текстів громадсько-політичного характеру. 

8 

1.2.1 Підготовка письмового перекладу текстів економічного характеру з 
німецької мови на українську. 

8 

1.2.2 Вивчення лексичного матеріалу економічного характеру. 6 
1.2.3 Робота зі словником. 8 
1.2.4. Вивчення лексичних та граматичних особливостей перекладу 

текстів економічного характеру. 
6 

1.2.5. Вивчення принципів перекладацьких трансформацій та 
інтерпретації текстів економічного характеру. 

6 

 Підготовка до контрольної роботи 4 
 6-й семестр  

2.1.1 Підготовка письмового перекладу текстів громадсько-політичного 
характеру з німецької мови на українську. 

10 

2.1.2 Вивчення лексичного матеріалу громадсько-політичного характеру. 10 
2.1.3 Робота зі словником. 8 
2.1.4. Вивчення лексичних та граматичних особливостей перекладу 

текстів громадсько-політичного характеру. 
9 

2.1.5. Вивчення принципів перекладацьких трансформацій та 
інтерпретації текстів громадсько-політичного характеру. 

8 

2.2.1 Підготовка письмового перекладу текстів економічного характеру з 
німецької мови на українську. 

10 

2.2.2 Вивчення лексичного матеріалу економічного характеру. 8 
2.2.3 Робота зі словником. 7 
2.2.4. Вивчення лексичних та граматичних особливостей перекладу 

текстів економічного характеру. 
8 

2.2.5. Вивчення принципів перекладацьких трансформацій та 
інтерпретації текстів економічного характеру. 

6 

 Підготовка до контрольної роботи 6 
 Усього 162 

 
7-й семестр 

1. Різновиди підрядних речень у німецькій мові. 
Сполучники та порядок слів. Способи передачі підрядних речень 
засобами української мови. 

21 

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

21 

3. Публіцистичний стиль та його переклади. Переклад засобів 
образності. типи текстів офіційно-ділового спілкування. 

21 

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

21 

 8-й семестр 
1. Комерційні документи та їх різновиди і українськомовному та 

німецькомовному діловому спілкування. Реклама. Рекламні листи. 
18 

2. Особливості оформлення ділових паперів та їх переклад. 18 
3. Переклад договорів з німецької мови українською та з української 

мови німецькою. 
17 

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

17 

 Усього  154 
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6. Індивідуальні завдання 
(не передбачено) 

 
7. Методи контролю 

 
Викладення та засвоєння знань здійснюється одночасно з формуванням перекладацьких 
навичок та умінь шляхом виконання відповідним чином структурованих вправ, побудованих за 
циклічним принципом. Вправи побудовані на автентичному матеріалу і моделюють реальну 
ситуацію перекладу. Після закінчення опрацювання кожного розділу проводиться контрольна 
робота, змістом якої є письмовий переклад двох текстів: українською (з німецької) та 
німецькою (з української) мовами, також усний переклад (з аркуша на слух) названими мовами 
двох тексті аналогічного обсягу. 

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час поточної 
роботи над навчальним матеріалом, так і в кінці кожного тематичного блоку та семестру. Для 
здійснення контролю застосовуються такі методи: 
 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, переклад, письмовий 

залік, іспит тощо. 
3. Метод тестового контролю.  
4. Метод самоконтролю.  

 
8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен 
/ залік Сума 

60 40 100 Розділ 1 Розділ 2 
30 30 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання 
 

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 
 

9. Рекомендована література 
3-й курс  

Основна література 
1. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого язика / Н. Ф. Бориско. – К. : Логос, 2001. – 352 с. 
2. Гильченок Н. Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / Н. Л. Гильченок. – 

СПб. : Каро, 2006 – 368 с. 
Допоміжна література 

3. Canessa M. Mehr Sicherheit für Au-Pair-Mädchen / M. Canessa // Vitamin de. – 2005. – №27. 
– S. 32. 

4. Doms A. Weihnachten /  A. Doms, J. Pitann //  Vitamin de. – 2007. – №31. – S. 14-15. 
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5. Erdmann S. Terra incognita Ukraine / S. Erdmann. // Vitamin de. – 2004. – №22. – S. 12. 
6. Gawlyta C. Gut gekontert / C. Gawlyta // Markt. – 2006. - №36 – S. 5. 
7. Hübner K. Der lange Weg durch die Mauer /  K. Hübner // Vitamin de. – 2004. – №23. – S. 11. 
8. Karlson H. Der erste Weltkrieg / H. Karlson // Vitamin de. – 2004. – №22. – S. 17. 
9. Kirschnik A. Junge Ehe / A. Kirschnik // Vitamin de. – 2004. – №22. – S. 8. 
10. Kokotowa S. Das Denkmal / S. Kokotowa // Vitamin de. – 2007. – №31. – S. 12. 
11. Kubica B. Wahre Freunde / B. Kubica // Vitamin de. – 2005. – №27. – S. 10-11. 
12. Loll A. Ohne Handy in den Hörsaal / A. Loll // Markt. – 2008. – №43 – S. 20. 
13. Püplichhuysen D. Made in Germany / D. Püplichhuysen // Vitamin de. – 2005. – №27. – S. 26-

27. 
14. Püplichhuysen D. Mozart / D. Püplichhuysen // Vitamin de. – 2006. – №30. – S. 8-9. 
15. Püplichhuysen D. Richtig bewerben / D. Püplichhuysen // Vitamin de. – 2006. – №30. – S. 8-9. 
16. Scheliha W. Singles / W. Scheliha // Vitamin de. – 2006. – №30. – S. 35. 
17. Schenz V. Hohe Kunst der Rücksichtsname / V. Schenz // Markt. – 2004. - №33 – S. 15. 
18. Schmidhall R. Jenseits der Sprache / R. Schmidhall // Kafka. – 2003. – №12 – S. 60-61. 
19. Winner E. Bertold Brecht.Das schwierige Genie / E. Winner // Vitamin de. – 2007. – №31. – S. 

8. 
20. Winner E. Brecht und die Frauen / E. Winner // Vitamin de. – 2007. – №31. – S. 9. 
21. Wunderlich S. Albert Einstein: Das Genie privat / S. Wunderlich // Vitamin de. – 2005. – №25. 

– S. 12. 
 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
22. Аудіокурс „Deutsche Welle (Alltagsdeutsch, Stichwort, Sprachbar)” (СD, mp3 формат) 
23. Аудіокурс „Em neu 2008” (СD, mp3 формат) 

 
4-й курс  

Базова 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. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 
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1. Відеокасети: „KUBUS“ 
2. Аудіокасети: „DSH“, „Mit Deutsch in Europa“, „Auf neuen Wegen“ 
3. CD-ROM “Marktplatz”. 
4. CD-ROM “Deutschland im Bild” 
5. DVD „Projekt EU-Parlament“ (KUBUS) 
6. www.deutschland.de 
7. www.europerl.com 
8. www.spiegel.de 
9. www.goethe.de 
10. www.juma.de 

 

http://www.deutschland.de/
http://www.europerl.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.goethe.de/
http://www.juma.de/
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