




Анотація 

Навчальна дисципліна «Практика перекладу з німецької мови» 

викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної відповідно до 

кредитно-трансферної системи. Програма «Практика перекладу з німецької 

мови» призначена для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 

«035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька». Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними 

видами перекладу та інструментами для його виконання, а також створення 

атмосфери сприятливої для тренування навичок перекладу та для проявів 

ініціативи з боку студента для подальшого їх вдосконалення.  

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

Abstract 

The academic discipline "Practice of translation from German" is taught 

according to the working curriculum concluded in accordance with the credit 

transfer system. The program "Practice of translation from German" is intended for 

third – year students studying in the specialty "035.043 German languages and 

Literatures (translation inclusive), the first – German". The discipline is aimed at 

familiarizing students with the main types of translation and tools for its 

implementation, as well as creating an atmosphere favorable for training 

translation skills and for showing initiative on the part of the student to further 

improve them. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning, 

research work. 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 

9 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

Загальна кількість 

годин – 270 г. 

035.043 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша –

німецька 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 2 

 

самостійної роботи 

студента – 8  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 - - 

Практичні, семінарські 

50 год. 36 год. 

Самостійна робота 

100 год. 84 год. 

Вид контролю 

екзамен  залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 270 год.: 

86 год. – аудиторні заняття, 184 год. – самостійна робота (40% ~ 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

На третьому році вивчення німецької мови поглиблюються основи володіння 

навичками усного та письмового перекладу з німецької мови на українську. Навчальний 

матеріал курсу характеризується нормативною правильністю і включає явища, що є 

найуживанішими та мають на меті практичне оволодіння навичками  усного та 

письмового перекладу, набуття практичних знань з лексики та фразеології, вміння 

користуватися взірцями сучасної німецької мови. 

Метою курсу є: 

- розвиток навичок усного та письмового перекладу текстів різних стилів мови; 

- вивчення основних теоретичних засад та правил перекладу; 

- вивчення граматичних та лексичних особливостей німецької та української мов; 

- ознайомлення з різними стилями мови; 

- набуття країнознавчих знань. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс «Практичний курс перекладу з 

німецької мови» нерозривно тематично пов’язаний з практикою усного та писемного 

мовлення, соціолінгвістичними та прагматичними проблемами перекладу, двостороннім 

послідовним перекладом.  

Навчальна дисципліна складається з 9 кредитів. 

Програмні результати навчання:  

- знання oснoв та істoрії фундаментальних дисциплін як теоретичної бази 

дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного мовознавства і 

літературознавства; 

- вміти здійснювати іншомовну комунікативну діяльність, демонструючи рівні 

сформованості мовної і мовленнєвої компетентності на рівні С1 – B 2 з основної іноземної 

мови і на рівні В 1 – з другої іноземної мови, згідно з Загальноєвропейськими стандартами 

мовної освіти; 

- здатність філологічно аналізувати тексти на іноземній мові; 

- вміти використовувати професійно профільовані знання для аналізу і 

інтерпретації тексту; 

- здатність визначати ступінь і глибину засвоєння навчального програмного 

матеріалу, прищеплювати учням навички самостійного опанування й поповнення знань; 

- навички публічної етичної поведінки. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання;  

- здатність до письмової й усної комунікації; 

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність до самокритики;  

- уміння і здатність до прийняття рішень,  

- навички планування та управління часом;  

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 

- здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним 

індивідуальнoю стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на 

діяльність вчителя, яка зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності;  

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя. 

ІІ. Фахові:  



- здатність здійснювати іншомовну комунікативну діяльність з основної іноземної 

мови;  

- володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ 

на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів; ; уміння продемонструвати знання з 

практичної граматики та розуміння граматично правильної мови; 

- здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

- здатність до професійного удосконалення. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Фонетичні труднощі перекладу 

Тема 1. Фонетичні труднощі перекладу власних назв. 

Тема 2. Транскрипція. 

Тема 3. Транслітерація. 

Кредит 2. Морфологічні труднощі перекладу 

Тема 4. Морфологічні труднощі перекладу частин мови. 

Тема 5. Переклад займенників. 

Тема 6. Переклад іменників. 

Кредит 3. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб пасивного 

стану)  

Тема 7. Морфологічні труднощі перекладу дієслова. 

Тема 8. Дієслово: загальні характеристики та переклад пасиву.  

Тема 9. Форми пасивного стану та їх переклад.  

Тема 10. Ступінь поширеності конструкцій пасивного стану. 

Кредит 4. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (дійсний спосіб активного 

стану)  

Тема 11. Дійсний спосіб дієслова: вживання та переклад часових форм. 

Тема 12. Теперішній час та способи його перекладу. 

Тема 13. Минулий час в німецькій мові та способи його перекладу. 

Тема 14. Минулий час в плані співвідношення німецької та української мови.  

Тема 15. Майбутній час та способи його перекладу. 

Тема 16. Дієслово. Наказовий спосіб. 

Тема 17. Переклад дієслів в дійсному та наказовому способі. 

Кредит 5. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, модальні 

дієслова) 

Тема 18. Дієслово. Загальна характеристика. 

Тема 19. Умовний спосіб. 

Тема 20. Презентальні форми кон’юнктиву в непрямій мові: їх переклад. 

Тема 21. Презенс кон’юнктиву в значенні реальної можливості. 

Тема 22. Практика усного перекладу. 

Кредит 6. Морфологічні труднощі перекладу дієслова (умовний спосіб, модальні 

дієслова) 

Тема 23. Претеритальні форми кон’юнктиву в ірреальних реченнях. 

Тема 24. Стилістичне використання кон’юнктиву. 

Тема 25. Особливості перекладу кон’юнктиву українською мовою та переклад умовного 

способу на німецьку мову. 

Тема 26. Модальні дієслова: вживання та переклад. Загальна характеристика. 

Кредит 7. Морфологічні труднощі перекладу дієслова  (інфінітив та інфінітивні 

конструкції) 

Тема 27. Дієслово. Інфінітив як безособова форма: вживання і переклад. 

Тема 28. Переклад інфінітивних конструкцій німецькою мовою. 

Тема 29. Віддієслівні дієприкметникові конструкції як безособові форми: вживання та 

переклад. 



Кредит 8. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. Прийменник. 

Тема 30. Прийменники: вживання та переклад.  

Тема 31. Переклад українських прийменників переміщення. 

Тема 32. Переклад парних прийменників із німецької мови. 

Тема 33. Загальні особливості перекладу прийменників та прийменникових конструкцій з 

німецької. 

Кредит 9. Морфологічні труднощі перекладу службових частин мови. Артикль.  

Тема 34. Артикль: особливості вживання та переклад з німецької. 

Тема 35. Відсутність артикля. 

Тема 36. Вживання неозначеного артикля. 

Тема 37. Артикль та особливості повідомлення інформації. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1 

Тема 1. Фонетичні труднощі 

перекладу. 

12  4   8 

Тема 2. Транскрипція та 

транслітерація. 

9  2   7 

Тема 3. Транслітерація. 9  2   7 

Разом за кредит 1 30  8   22 

Кредит 2 

Тема 4. Морфологічні труднощі 

перекладу частин мови. 

9  2   7 

Тема 5. Переклад займенників. 9  2   7 

Тема 6. Переклад іменників. 12  4   8 

Разом за кредит 2 30  8   22 

Кредит 3 

Тема 7. Морфологічні труднощі 

перекладу дієслова. 

7  2   5 

Тема 8. Дієслово: загальні 

характеристики та переклад пасиву. 

7  2   5 

Тема 9. Форми пасивного стану та їх 

переклад.  

9  4 

 

  5 

Тема 10. Ступінь поширеності 

конструкцій пасивного стану. 

7  2 

 

  5 

Разом за кредит 3 30  10   20 

Кредит 4 

Тема 11. Дійсний спосіб дієслова: 

вживання та переклад часових 

форм. 

4  2 

 

 

  

 

 

2 

Тема 12. Теперішній час та способи 

його перекладу. 

4  2 

 

  2 

Тема 13. Минулий час в німецькій 

мові та способи його перекладу. 

4   

2 

  

 

2 



Тема 14. Минулий час в плані 

співвідношення німецької та 

української мови . 

4   

2 

  

 

2 

Тема 15. Майбутній час та способи 

його перекладу. 

4  2   

 

2 

Тема 16. Дієслово. Наказовий 

спосіб. 

5  2   3 

Тема 17. Переклад дієслів в 

дійсному та наказовому способі. 

5  2   3 

Разом за кредит 4 30  14   16 

Кредит 5 

Тема 18. Дієслово. Загальна 

характеристика. 

6  2   4 

Тема 19. Умовний спосіб. 6  2   4 

Тема 20. Презентальні форми 

кон’юнктиву в непрямій мові: їх 

переклад. 

6  2   4 

Тема 21. Презенс кон’юнктиву в 

значенні реальної можливості. 

6  2   4 

Тема 22. Практика усного 

перекладу. 

6  2   4 

Разом за кредит 5 30  10   20 

Кредит 6 

Тема 23. Претеритальні форми 

кон’юнктиву в ірреальних реченнях. 

7  2   5 

Тема 24. Стилістичне використання 

кон’юнктиву. 

9  4   5 

Тема 25. Особливості перекладу 

кон’юнктиву українською мовою та 

переклад умовного способу на 

німецьку мову. 

7  2   5 

Тема 26. Модальні дієслова: 

вживання та переклад. Загальна 

характеристика. 

7  2   5 

Разом за кредит 6 30  10   20 

Кредит 7 

Тема 27. Дієслово. Інфінітив як 

безособова форма: вживання і 

переклад. 

10  2   8 

Тема 28. Переклад інфінітивних 

конструкцій німецькою мовою. 

10  4   6 

Тема 29. Віддієслівні 

дієприкметникові конструкції як 

безособові форми: вживання та 

переклад. 

10  4   6 

Разом за кредит 7 30  10   20 

Кредит 8 

Тема 30. Прийменники: вживання та 

переклад.  

7  2 

 

  5 



Тема 31. Переклад українських 

прийменників переміщення. 

7  2   

 

5 

Тема 32. Переклад парних 

прийменників із німецької мови. 

8  2   

 

 

6 

Тема 33. Загальні особливості 

перекладу прийменників та 

прийменникових конструкцій з 

німецької. 

8  2 

 

 

  6 

Разом за кредит 8 30  8   22 

Кредит 9 

Тема 34. Артикль: особливості 

вживання та переклад з німецької.  

7  2   5 

Тема 35. Відсутність артикля. 7  2   5 

Тема 36. Вживання неозначеного 

артикля. 

8  2   6 

Тема 37. Артикль та особливості 

повідомлення інформації. 

8  2   6 

Разом за кредит 9 30  8   22 

Разом за рік 270  86   184 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Фонетичні труднощі перекладу 4 

2 Тема 2. Транскрипція. 2 

3 Тема 3. Транслітерація. 2 

4 Тема 4. Морфологічні труднощі перекладу частин мови 2 

5 Тема 5. Переклад займенників 2 

6 Тема 6. Переклад іменників 4 

7 Тема 7. Морфологічні труднощі перекладу дієслова. 2 

8 Тема 8. Дієслово: загальні характеристики та переклад пасиву. 2 

9 Тема 9. Форми пасивного стану та їх переклад.  4 

10 Тема 10. Ступінь поширеності конструкцій пасивного стану. 2 

11 Тема 11. Дійсний спосіб дієслова: вживання та переклад часових 

форм 

2 

12 Тема 12. Теперішній час та способи його перекладу. 2 

13 Тема 13. Минулий час в німецькій мові та способи його перекладу 2 

14 Тема 14. Минулий час в плані співвідношення німецької та 

української мови  

2 

15 Тема 15. Майбутній час та способи його перекладу. 2 

16 Тема 16. Дієслово. Наказовий спосіб. 2 

17 Тема 17. Переклад дієслів в дійсному та наказовому способі. 2 

18 Тема 18. Дієслово. Загальна характеристика. 2 

19 Тема 19. Умовний спосіб. 2 

20 Тема 20. Презентальні форми кон’юнктиву в непрямій мові: їх 

переклад. 

2 



21 Тема 21. Презенс кон’юнктиву в значенні реальної можливості. 2 

22 Тема 22. Практика усного перекладу. 2 

23 Тема 23. Претеритальні форми кон’юнктиву в ірреальних 

реченнях. 

2 

24 Тема 24. Стилістичне використання кон’юнктиву. 4 

25 Тема 25. Особливості перекладу кон’юнктиву українською мовою 

та переклад умовного способу на німецьку мову. 

2 

26 Тема 26. Модальні дієслова: вживання та переклад. Загальна 

характеристика. 

2 

27 Тема 27. Дієслово. Інфінітив як безособова форма: вживання і 

переклад. 

2 

28 Тема 28. Переклад інфінітивних конструкцій німецькою мовою. 4 

29 Тема 29. Віддієслівні дієприкметникові конструкції як безособові 

форми: вживання та переклад. 

4 

30 Тема 30. Прийменники: вживання та переклад.  2 

31 Тема 31. Переклад українських прийменників переміщення. 2 

32 Тема 32. Переклад парних прийменників із німецької мови. 2 

33 Тема 33. Загальні особливості перекладу прийменників та 

прийменникових конструкцій з німецької. 

2 

34 Тема 34. Артикль: особливості вживання та переклад з німецької.  2 

35 Тема 35. Відсутність артикля. 2 

36 Тема 36. Вживання неозначеного артикля. 2 

37 Тема 37. Артикль та особливості повідомлення інформації. 2 

 Разом  86 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Конспект першоджерел.  14 

2 Виконання вправ.  14 

3 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 16 

4 Виконання вправ. 14 

5 Тестування. 14 

6 Виконання вправ.  14 

7 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 14 

8 Виконання вправ.  14 

9 Виконання контрольних вправ.  14 

10 Виконання вправ. 14 

11 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 16 

12 Виконання вправ. 14 

13 Виконання контрольних вправ. 14 

 Разом  70 

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання включає в себе підготовку доповіді з 

висвітленням проблем, що входять до наукового кола дисципліни «Практичний курс 

перекладу з німецької мови». 

Основне завдання цього виду діяльності – поглиблене вивчення змісту окремих 

питань і тем навчального курсу, набуття практичних вмінь та навичок самостійного 

аналізу окремих аспектів дисципліни, оволодіння основними методами наукового 

дослідження. 



Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

- правильність оформлення доповіді та її складових (плану, вступу, основної частини, 

висновків, бібліографічного списку); 

- самостійний та творчий характер написання роботи; 

- логічна послідовність викладення матеріалу; 

- постановка проблеми, мети дослідження, виділення предмету та завдань дослідження, 

актуальності та практичної значимості дослідження; 

- критичний огляд наукових джерел з обраної теми; 

- ерудиція, вміння самостійно аналізувати систематизувати та узагальнювати наукову 

інформацію; 

- вміння аргументовано доводити свою точку зору, обґрунтувати висновки; 

- захист наукової роботи, відповіді на поставлені питанні, вміння вести полеміку; 

- використання наочності. 

7. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
 

для заліку 

90-100 А 5 (відмінно) 
5 / відмінно / 

зараховано 

80-89 В 
4 (добре) 

4 / добре / зараховано 

65-79 С 

55-64 D 
3 (задовільно)  

3 / задовільно / 

зараховано 50-54 Е  

35-49 FX 2 (незадовільно)  не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо усна відповідь студента має глибокі міцні і 

системні знання з теоретичної дисципліни. Студент може чітко сформулювати основні 

напрямки курсу, вільно володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми навчальної 

дисципліни, його мету та завдання, володіє знаннями щодо всіх запланованих до 

конспектування та вивчення першоджерел. Вміє застосовувати здобуті навички у роботі: 

всі практичні завдання до семінарів виконані вчасно і на високому рівні. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо усна відповідь студента демонструє 

повне знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо всіх 

запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, всі 

завдання до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно мислити, не 

може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану інформацію з 

іншими знаннями та навичками. 



Студенту виставляється добре, якщо усна відповідь студента демонструє добре 

знання програмного матеріалу з курсу. Студент володіє знаннями щодо більшості 

запланованих до конспектування та вивчення першоджерел, але недостатньо володіє 

аналітичним мисленням щодо засвоєних дефініцій. Має практичні навички аналізу, 

більшість завдань до семінарів виконані повністю і вчасно, але не вміє самостійно 

мислити, не може вийти за межі теми та заданих прикладів, недостатньо поєднує надану 

інформацію з іншими знаннями та навичками. 

  Студенту виставляється достатньо, якщо усна відповідь студента не демонструє 

основні знання теми з курсу, студент має поверхові уявлення про основні методи, техніки 

роботи з дисципліни, його знання мають приблизний характер, навести практичні 

приклади не може. Знання першоджерел відсутні. Замість чіткого термінологічного 

визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні та обмеженому життєвому 

досвіді. Має недоліки в застосуванні практичних вмінь, завдання до семінарів виконані 

неповністю і невчасно. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо усна відповідь студента 

демонструє фрагментарні знання з курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний 

апарат не сформований. Не вміє викласти повторно програмний матеріал. Не демонструє 

знання першоджерел. Відсутнє розуміння понятійного апарату, словниковий запас не дає 

змогу оформити ідею. Практичні завдання до семінарів не виконані. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

- бути виконаною особисто студентом;  

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів;  

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються;  

- мати навчальну, наукову, й/або практичну спрямованість і значимість;  

- містити певні елементи новизни. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 9 кредитів. 

V семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичувальн

і бали/сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4  

Т

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

4 

 

Т 

5 

Т

6 

 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

 Т

11 

Т 

12 

Т

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т

16 

 Т 

17 

. 

33 33 34 33 33 34 15 15 15 15  14 14 14 14 14 14 16  

          К

Р 

40 

        

 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичувальн

і бали/сума 

Кредит 5     

Т

18 

Т 

19 

Т 

20 

Т

21 

 

Т 

22 

              500/5  

= 100 б. 

12 12 12 12 12             420  

     К

Р 

40 

           80  



 

VI семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичуваль

ні бали/сума 

Кредит 6 Кредит 7 Кредит 8   

Т

23 

Т 

24 

Т 

25 

Т

26 

 

Т 

27 

Т

28 

 

Т

29 

Т

30 

Т

31 

Т 

32 

Т 

33 

 Т 

34 

Т

35 

Т 

36 

Т 

37 

   400/4 

= 100 б. 

25 25 25 25 33 33 34 15 15 15 15  15 15 15 15  320  

           К

Р 

40 

    К

Р 

40 

80  

8. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи , 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

9. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу (німецька мова). 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с. 
2. Камянова Т. DEUTSCH. Универсальный практический курс немецкого языка. М., 

Издательство «Дом славянской книги», 2004. – 384 с. 

3.Кісель О.Д. Internationale Organisationen. K.:Демид, 2002. – 96 с. 

4. Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning.: Max Hueber 

Verlag, 2006. – 160 S. 

5.Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning.: Max Hueber 

Verlag, 2006. – 204 S. 

6.Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning.: Max Hueber 

Verlag, 2006. – 160 S. 

7.Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning.: Max Hueber 

Verlag, 2006. – 224 S. 

8. Жирмунская Н.А. Хрестоматия по немецкой литературе XVIII века. Учебное пособие 

для студентов фак. и ин-тов иностр. яз. Л., «Просвещение», 1976. – 343 с. 

9.Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. Практична граматика з німецької мови. 

Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні завдання та вправи. – 2-е 

видання, виправлене та доповнене, Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 400с. 

10. Большой русско-немецкий словарь. -6-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1999. – 1040 с. 

11.Советы переводчику: учеб. пособие по нем. яз. для вузов/ К.Г.Крушельницкая, 

М.Н.Попов. – 2-е изд., доп. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 346с. 

12. Архангельская К.В. Трудности немецкого языка: немецко-русский учебный словарь. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз.; 2003. – 288с.  

13. Helbig G., Buscha J. Deutsche Übungsgrammatik. München, 2000. 

14. Периодическая литература: журналы JUMA, der Weg, Vitamin.de та інші. 



Допоміжна 
1. Бочко Г. П., Кудіна О. Ф. Українсько-німецький розмовник. - К.: Освіта, 1994. – 224 с. 

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Deutsch aktiv mit der neuen 

Rechtsschreibung: навч. Посібник, - Чернівці: "'Прут",2002. – 324 с. 

3. Гаврись В. І, Пророченко О. Г. Німецько - український фразеологічний словник: - Київ: 

Радянська школа, 1981-Т. І.- 416с. 

4. Гаврись В. І., Пророченко О. Г. Німецько - український фразеологічний словник: - Київ: 

Радянська школа, 1981-Т. П .- 382с. 

5. Большой немецко-русский словарь: В 3 т. ТІ/ Авт.-сост., Лепинг, Н. П. 

6. Страхова и др. : Под общ. рук. О. И, Москальской. - 6-е узд., стереотип. - М.: Рус. яз, - 

2000. - Т.I. 760 с, Т.II, 680 с, Т. ПІ 365 с. 

7. Рахманов И. В. и др. Немецко - русский синонимический словарь: - М.: Рус. яз., 1983.-

704 с. 

8.   Лоховица А. Б., Лепинг А. Л. Русско-немецкий словарь: - М.: Сов. енциклопед, 1965. - 

715 с. 

9. Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in zehn Bänden/'' Hrsg. vom 

Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. - Dudenverlag: Mannheim; Leipzig; Wien; 

Zürich, 1999. 

10. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 1. Duden, 

Rechtsschreibung der deutschen Sprache. - Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 

1996,-910 S. 

11. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 3. Duden 

Bildwörterbuch. - Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1992. - 672 + 111 S. 

12. Der Duden: in l2 Bänden; das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 5, Duden 

Fremdwörterbuch. - Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1990. - 832 S. 

13. Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Большой толковый словарь 

немецкого языка / Hrsg.: Prof., Dr. Dieter Götz, Prof., Dr. Günther Haensch, Prof., Dr. Hans 

Wellmann. - Langenscheidt; Berlin, München, Wien, Zürich, New York,-M.: изд-во MAPT, 

1998. - 1248 c. 

11. Інформаційні ресурси 
1.http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_781.html 

2.http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Satz/Komplex/Funktion/Attribut/index.htm 

3.http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/deutsch-interaktiv/grammatik/satzgefuege.htm 

4. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/satz_fin.php 

5. http://de.wiktionary.org/wiki/Satzgef%C3%BCge 

6. http://www.jurati.ru/04_study/dnevn_otd/modul/18.doc 

7. http://www.goethe.de/Z/Jetzt/dejart31/modalverben.htm 

8. http://books.google.ru/books?id=YrRk 

9. http://sfedu.ru/kaf/interkultur-2008/page01/page01_11.htm 

10. http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv2.html 

11. http://www.studygerman.ru/online/manual/konjunktiv1.html 

12. http://deutsch.lingo4u.de/grammatik/verben/konjunktiv 

13. http://www.grammade.ru/grammar/konjunktiv2.shtml 

14. http://www.deutsch-uni.com.ru/gram/verb_kon.php 
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