




Анотація 

Навчальна дисципліна «Переклад ділового мовлення та 

кореспонденції» викладається згідно робочої навчальної програми, укладеної 

відповідно до кредитно-трансферної системи. Програма «Переклад ділового 

мовлення та кореспонденції» призначена для студентів VІ курсу, які 

навчаються за спеціальністю «035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька». Програма передбачає вивчення 

таких тем: основні формули вітання, прощання, подяки, звертання, 

призначення та проведення ділової зустрічі, переклад переговорів, переклад 

презентацій, телефонне спілкування. 

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, 

дистанційне навчання, науково-дослідницька робота. 

 

Abstract 

The academic discipline "Translation of business speech and 

correspondence" is taught according to the working curriculum concluded in 

accordance with the credit transfer system. The program "Translation of business 

speech and correspondence" is intended for VI – year students studying in the 

specialty"035.043 Germanic languages and Literatures (translation inclusive), the 

first – German". The program provides for the study of the following topics: basic 

formulas of greeting, saying goodbye, thanking, addressing, appointment and 

holding of a business meeting, translation of negotiations, translation of 

presentations, telephone communication. 

Keywords: methodology, linguistic discipline, teaching technology, 

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

research work. 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

Загальна кількість 

годин 120 г.  

Предметна спеціалізація 

035.043 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

німецька  

Рік підготовки: 

 2-й 

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 

Ступінь: 

магістр 

-  

Практичні, семінарські 

30 г.  

Самостійна робота 

90 г.  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

12 год. – аудиторні заняття, 78 год. – самостійна робота (11% ~ 89%). 

 

 

 

 
 



Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність 

035 Філологія 

Загальна кількість 

годин 120 г.  

Предметна спеціалізація 

035.043 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

німецька  

Рік підготовки: 

 2-й 

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 8 

Ступінь: 

магістр 

-  

Практичні, семінарські 

12 г.  

Самостійна робота 

108 г.  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 

12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна робота (11% ~ 89%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Переклад ділового мовлення та 

кореспонденції» є: 

- сприяння практичному опануванню студентами нормативної бази функціонування 

німецької мови в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях ділового спілкування; 

- забезпечення глибокого засвоєння видів і типів перекладу при роботі у ситуаціях 

ділової комунікації; 

- покращення якості перекладу матеріалів ділового спрямування з урахуванням 

лексичних, синтаксичних, граматичних та прагматичних особливостей їх перекладу; 

- опанування студентами стратегії і техніки перекладу у професійнихситуаціях; 

- поглиблення навичок перекладачів, які працюватимуть у ділових структурах, у 

сфері ділових відносин, діяльностi, менеджменту, зв’язків з громадськістю тощо. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Переклад ділового мовлення 

та кореспонденції»: 

- підвищення ефективності ділової комунікації за рахунок певних лексичних і 

комунікативних вправ;  

- забезпечення фонових знань, необхідних студенту для роботи з матеріалами блоку 

ділової комунікації; 

- відпрацювання навичок перекладу в умовах ділових контактів з урахуванням норм 

соціального етикету, обміну професійною інформацією, взаємодії на професійному рівні. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Теорія і 

практика перекладу», «Комунікативні стратегії німецької мови». 

Навчальна дисципліна складається з 4 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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в 

групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати найважливіші 

досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контекстах сучасного українського та світового 

суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. Раціонально 

використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач, пов’язаних 

з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та 

передаванням. 



 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та життєвого 

самовизначення (longl if elearning competence). Усвідомлює свою діяльність і прагне її 

вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у 

перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для здійснення 

соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів перекладу, навички та 

уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі лінгвістичних та 

перекладознавчих (фонові і предметні знання).   

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Світ бізнесу – ключові терміни і поняття. 

Тема 1. Особливості ділової бесіди по телефону: використання типових зразків мовлення 

у типових мовленнєвих ситуаціях.  

Тема 2. Усний переклад телефонної розмови (двосторонній переклад). 

Тема 3. Техніка ведення ділових переговорів. Інструментарій усного перекладача та його 

використання під час перекладу ділових переговорів. 

Тема 4. Типові моделі різних видів ділової бесіди. Усний переклад презентацій та 

конференцій. 

Кредит 2. Особливості написання ділової кореспонденції.  

Тема 5. Особливості написання листів – запитів та відповідей на запити.  

Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 

Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 

Тема 8. Рекламація. 

Кредит 3. Переклад ділового листування. 

Тема 9. Мова ділових листів.  

Тема 10. Порівняльний аналіз зразків написання ділових листів німецькою та українською 

мовами. 

Тема 11. Основні проблеми під час перекладу ділового листа. Абревіатури. 

Кредит 4. Особливості контрактів в сучасному світі.  

Тема 12. Контракти: основні складники та принцип побудови. 

Тема 13. Мова ділових контрактів.  

Тема 14. Переклад ділових контрактів. 

Тема 15. Договір про надання послуг. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

 

Всього 

прак-

тичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Світ бізнесу– ключові терміни і поняття 

 Тема 1. Особливості ділової бесіди по 

телефону: використання типових зразків 

мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях.  

7 2 5  

 Тема 2. Усний переклад телефонної 

розмови (двосторонній переклад). 
7 2 5  

 Тема 3. Техніка ведення ділових 

переговорів. Інструментарій усного 

перекладача та його використання під час 

7 2 5  



перекладу ділових переговорів. 

 Тема 4. Типові моделі різних видів ділової 

бесіди. Усний переклад презентацій та 

конференцій. 

9 2 7  

 Разом за кредит 30 8 22  

Кредит 2. Особливості написання ділової кореспонденції 

 Тема 5. Особливості написання листів – 

запитів та відповідей на запити.  

7 2 5  

 Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 7 2 5  

 Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 7 2 5  

 Тема 8. Рекламація. 9 2 7  

 Разом за кредит 30 8 22  

Кредит 3. Переклад ділового листування 

 Тема 9. Мова ділових листів.  10 2 8  

 Тема 10. Порівняльний аналіз зразків 

написання ділових листів німецькою та 

українською мовами. 

10 2 8  

 Тема 11. Основні проблеми під час 

перекладу ділового листа. Абревіатури. 

10 2 8  

 Разом за кредит 30 6 24  

Кредит 4. Особливості контрактів в сучасному світі 

 Тема 12. Контракти: основні складники та 

принцип побудови. 

7 2 5  

 Тема 13. Мова ділових контрактів.  7 2 5  

 Тема 14. Переклад ділових контрактів. 7 2 5  

 Тема 15. Договір про надання послуг. 9 2 7  

 Разом за кредит 30 8 22  

 ВСЬОГО ГОДИН: 120 30 90 - 

 

Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

 

всього 

прак-

тичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Світ бізнесу– ключові терміни і поняття 

 Тема 1. Особливості ділової бесіди по 

телефону: використання типових зразків 

мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях.  

8 1 7  

 Тема 2. Усний переклад телефонної 

розмови (двосторонній переклад). 

7 1 6  

 Тема 3. Техніка ведення ділових 

переговорів. Інструментарій усного 

перекладача та його використання під час 

перекладу ділових переговорів 

7 1 6  

 Тема 4. Типові моделі різних видів ділової 

бесіди. Усний переклад презентацій та 

конференцій. 

8 1 7  



 Разом за кредит 30 4 26  

Кредит 2. Особливості написання ділової кореспонденції 

 Тема 5. Особливості написання листів – 

запитів та відповідей на запити.  

8 1 7  

 Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 7 1 6  

 Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 7 1 6  

 Тема 8. Рекламація. 8 1 7  

 Разом за кредит 30 4 26  

Кредит 3. Переклад ділового листування 

 Тема 9. Мова ділових листів.  7,5 0,5 7  

 Тема 10. Порівняльний аналіз зразків 

написання ділових листів німецькою та 

українською мовами. 

7,5 0,5 7  

 Тема 11. Основні проблеми під час 

перекладу ділового листа. Абревіатури. 

8 1 7  

 Разом за кредит 30 2 28  

Кредит 4. Особливості контрактів в сучасному світі 

 Тема 12. Контракти: основні складники та 

принцип побудови. 

7,5 0,5 7  

 Тема 13. Мова ділових контрактів.  7,5 0,5 7  

 Тема 14. Переклад ділових контрактів. 7,5 0,5 7  

 Тема 15. Договір про надання послуг. 7,5 0,5 7  

 Разом за кредит 30 2 28  

 ВСЬОГО ГОДИН: 120 12 108 - 

 

4. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Особливості ділової бесіди по телефону: використання 

типових зразків мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях.  

2 

2 Тема 2. Усний переклад телефонної розмови (двосторонній 

переклад). 

2 

3 Тема 3. Техніка ведення ділових переговорів. Інструментарій 

усного перекладача та його використання під час перекладу ділових 

переговорів 

2 

4 Тема 4. Типові моделі різних видів ділової бесіди. Усний переклад 

презентацій та конференцій. 

2 

5 Тема 5. Особливості написання листів – запитів та відповідей на 

запити.  

2 

6 Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 2 

7 Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 2 

8 Тема 8. Рекламація. 2 

9 Тема 9. Мова ділових листів.  2 

10 Тема 10. Порівняльний аналіз зразків написання ділових листів 

німецькою та українською мовами. 

2 

11 Тема 11. Основні проблеми під час перекладу ділового листа. 

Абревіатури. 

2 

12 Тема 12. Контракти: основні складники та принцип побудови. 2 

13 Тема 13. Мова ділових контрактів.  2 



14 Тема 14. Переклад ділових контрактів. 2 

15 Тема 15. Договір про надання послуг. 2 

 Разом  30 

 

Теми практичних занять 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Особливості ділової бесіди по телефону: використання 

типових зразків мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях.  

1 

2 Тема 2. Усний переклад телефонної розмови (двосторонній 

переклад). 

1 

3 Тема 3. Техніка ведення ділових переговорів. Інструментарій 

усного перекладача та його використання під час перекладу ділових 

переговорів 

1 

4 Тема 4. Типові моделі різних видів ділової бесіди. Усний переклад 

презентацій та конференцій. 

1 

5 Тема 5. Особливості написання листів – запитів та відповідей на 

запити.  

1 

6 Тема 6. Оформлення листів-пропозицій. 1 

7 Тема 7. Оформлення листів-замовлень. 1 

8 Тема 8. Рекламація. 1 

9 Тема 9. Мова ділових листів.  0,5 

10 Тема 10. Порівняльний аналіз зразків написання ділових листів 

німецькою та українською мовами. 

0,5 

11 Тема 11. Основні проблеми під час перекладу ділового листа. 

Абревіатури. 

1 

12 Тема 12. Контракти: основні складники та принцип побудови. 0,5 

13 Тема 13. Мова ділових контрактів.  0,5 

14 Тема 14. Переклад ділових контрактів. 0,5 

15 Тема 15. Договір про надання послуг. 0,5 

 Разом  12 

 

5. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Конспект першоджерел.  15 

2 Виконання вправ.  15 

3 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 15 

4 Тестування. 15 

5 Виконання контрольних вправ. 15 

6 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 15 

 Разом  90 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Конспект першоджерел.  18 

2 Виконання вправ.  18 



3 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 18 

4 Тестування. 18 

5 Виконання контрольних вправ. 18 

6 Індивідуальне науково-дослідне завдання. 18 

 Разом  108 

 

6. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання включає в себе підготовку доповіді з 

висвітленням проблем, що входять до наукового кола дисципліни «Переклад ділового 

мовлення та кореспонденції». 

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. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. 

Поточне тестування та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали / сума Кредит 1 

Т1 Т2 Т3 Т4      100 

25 25 25 25     

Кредит 2 40 100 

Т5 Т6 Т7 Т8     

15 15 15 15     



Кредит 3 40 100 

Т9 Т10 Т11      

20 20 20      

Кредит 4  100 

Т12 Т13 Т14 Т15     

25 25 25 25     

 

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. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. М.: Высш. шк.,1990. 

2. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. М.: Тезаурус, 2001. 

3. Коптілов К. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. К.: Юніверс, 2003. 

Допоміжна 
4. Латышев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие. М.: Тезаурус, 2001. 

5. Олійник В. О., Гавриш М. М. Німецька ділова мова: Практикум. К.: МАУП, 2004. 

6. Синєгуб С. В. Основи перекладацького аналізу тексту. К.: Редакційно-видавничий 

відділ МНТУ, 2005. 

7. Михайлов Л., Вебер Г., Вебер Ф. Немецкий язык. Бизнес. Маркетинг. Коммерция. М.: 

Изд-во УРАО, 1998.  

8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Max Hueber Verlag, 1990. 

9. Günter Haensch, Franzisco Lopez-Casero. Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen. Max 

Huber Verlag, 1989. 

11. Інформаційні ресурси 

1. http://magazines.russ.ru/inostran/2003/9/sokol.html  

2.http://www.textpubl.ru/books/107/1358  

3. http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=14656  

4. http://magazines.russ.ru/inostran/1996/9/avtory9.htm 

5. http://www.klassikerforum.de/index.php?topic=334.0 

6.http://www.daad.ru/wort/wort2009/Krauss_Aktuelle_Tendenzen_der_deutschen_Literatur.pdf 

7. http://www.goethe.de 

 

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=14656

