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1. Опис навчальної дисципліни 

 

«Переклад ділової кореспонденції» 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 3 

Галузь знань 

03. Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

За вибором 
 

Модулів – 2 

спеціальність: 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  спеціалізація:  

035.04 германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

4-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній ступінь: 

бакалавр  

  

Практичні, семінарські 

32 год.  

Лабораторні 

 год.  

Самостійна робота 

58 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю:  

залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 36% аудиторних занять і  64% самостійної і індивідуальної 

роботи; 

для заочної форми навчання –   

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета  курсу полягає у вивченні основ перекладу ділової кореспонденції, особливостей ділових 

листів, формуванні знань та навиків перекладу ділової кореспонденції.  

 Основне завдання курсу – дати перекладачеві ключі до перекладу ділової кореспонденції. 
 В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших форм 

перекладу;  

 основні види ділових листів;  
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  принципи побудови, написання та аналізу текстів ділової кореспонденції; 

  визначення письмового перекладу, його структурних відмінностей від інших форм 

перекладу;  

 структуру та реквізити ділових  листів з урахуванням мовностилістичних та жанрово-

композиційних особливостей вихідної та цільової культур;  

 загальні вимоги до  оформлення перекладених ділових листів. 

вміти: 

  застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів 

різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами;  

 послуговуватися теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їх 

застосування у практиці перекладу; 

 розрізняти види  ділових листів з притаманними їм особливостями будови та мовного 

оформлення; 

 володіти найголовнішими методологічними принципами виконання  перекладу різних 

ділових листів; 

  визначити та обрати головні перекладацькі стратегії для побудови граматично 

коректного та змістовно вірного ділового листа;  

 шукати, обробляти та аналізувати інформацію у словниках, системах машинного 

перекладу та пошукових базах;  

 адекватно перекладати тексти ділової комунікації та офіційно-ділового стилю з 

урахуванням мовностилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та 

цільової культур; 

  ефективно використовувати  контекст, різні типи словників,  інтернет-ресурси. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.1.Параметри ділової кореспонденції.  

 

Тема 1. Суть терміна " ділова кореспонденція ".   

Тема 2. Види офіційного листування. Класифікація ділових листів. 

Тема 3. Мовні засоби для нейтралізації категоричності ділового листа. 

Тема 4. Службовий лист та його реквізити. 

Тема 5. Оформлення ділового листа. 

Тема 6. Роль форм звертання та формули прощання у діловому листі. 

Тема 7. Вимоги та поради до створення ділового листа. 

Змістовий модуль 2. Особливості  перекладу ділових листів. 

Teма 8. Особливість перекладу листа-замовлення та листа-попередження.   

Тема 9. Особливість перекладу листа-відмови та листа-запиту. 

Тема 10. Особливість перекладу  листа-пропозиції та листа -підтвердження. 

Тема 11.  Особливість перекладу листа-  замовлення, - прохання, -доручення. 

Тема 12. Особливість перекладу листа-подяки та -запрошення. 

Тема 13. Особливість перекладу листа-вибачення, -вітання, -бронювання.   

Тема 14. Особливість перекладу листа про розірвання угоди . 

Тема 15.  Особливість  перекладу рахунків, рекламацій. 

Тема 16. Особливість перекладу листа-нагадування, -відкликання та листа-підтвердження.   
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

Л П Лаб інд Ср Л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 1.Параметри офіційно-ділового документа. 

Тема 1.  Суть 

терміна " ділова 

кореспонденція ".   

 

6  2   4 

 

 

 

 

      

Тема 2..Види 

офіційного 

листування. 

Класифікація 

ділових листів. 

 

6  2   4       

Тема 3.  Мовні 

засоби для 

нейтралізації 

категоричності 

ділового листа. 

6  2   4       

Тема 4.  Службовий 

лист та його 

реквізити. 

6  2   4       

Тема 5.  
Оформлення 

ділового листа. 

 

6  2   4       

Тема 6. Роль форм 

звертання та  

прощання у 

діловому листі. 

5  2   3       

Тема 7.  Вимоги та 

поради до 

створення ділового 

листа. 

5  2   3       

Разом 40  14   26       

Змістовий модуль 2.   Особливості  перекладу ділових листів.  
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Teма 8.   
Особливість 

перекладу листа-

замовлення та 

листа-

попередження. 

5  2   3       

Тема 9. 

Особливість 

перекладу листа-

відмови та листа-

запиту. 

5  2   3       

Тема 10.  
Особливість 

перекладу  листа-

пропозиції та листа- 

підтвердження. 

5  2   3       

Тема 11.   

Особливість 

перекладу листа-  

замовлення, - 

прохання, -

доручення. 

5  2   3       

Тема 12.  
Особливість 

перекладу листа-

подяки та -

запрошення.   

6  2   4       

Тема 13.  
Особливість 

перекладу листа-

вибачення, -вітання, 

-бронювання.   

6  2   4       

Тема 14.  
Особливість 

перекладу тексту, 

присвяченого 

розірванню угоди . 

6  2   4       

Тема 15.  
Особливість  

перекладу рахунків, 

рекламацій. 

6  2   4       

Тема 16. 

Особливість 

перекладу листа-

нагадування, -

відкликання та 

листа-

підтвердження.   

5  2   3       

 50  18   32       

 90  32   58       
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5. Самостійна робота 
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни ”Переклад ділової кореспонденції“. Її зміст визначається робочою 

навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 

студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

 

Зміст СРС з дисципліни ” Переклад ділової кореспонденції“ складається з таких видів 

роботи: 

− підготовка до практичних занять; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− підбір прикладів, що ілюструють певні положення;  

− здійснення перекладу визначених ділових листів. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Структура  ділового листа. Суть поняття "діловий лист" та 

"приватний лист". 

4 

2 Основні риси українського та німецького ділового листа. DIN-5008 

- стандарт для ділових листів у Німеччині.  
4 

3 Вимоги до ділових листів, до адресації, поміток на конвертах. 4 

4  Особливості ділової комунікації on-line. 4 

5  Вимоги до формату, інтервалів, шрифтів. 4 

6 Порівняльна характеристика форм звертання та прощання в 

українських та німецьких ділових листах. Фрагменти тексту для 

укладання та перекладу (Textbausteine) ділових листів. 

4 

7 Вимоги до стилю ділового листа. Лексичні особливості ділового 

листа. 

3 

8 Переклад листа-повідомлення. 3 

9 Переклад листа-відмови, листа-запиту, заяви про надання 

відпустки.  

3 

10 Переклад листа-пропозиції, листа-підтвердження.       3 

11 Переклад листа-замовлення, листа-відповіді. 3 

12 Переклад листа-подяки, листа-запрошення. 4 

13 Переклад листа-звернення з проханням. 4 

14 Переклад листа про припинення угоди щодо оренди приміщення. 4 

15 Переклад листа-вимоги щодо надання документів про освіту. 4 

16 Переклад рекомендаційних листів  3 

 Разом  58 
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    Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Тема Завдання / підручники Вид  

Контролю 

Кіль-

кість 

Годин 

1.  Тема 1. Суть терміна     

"ділова 

кореспонденція". 

 

  

 

Самостійне опрацювання теми:  

Структура  ділового листа. Суть 

поняття "діловий лист" та 

"приватний лист". 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artike

l/24524.php 

Опитування 4 

2. 

 

Тема 2. Види 

офіційного листування. 

Класифікація ділових 

листів.  

 

Самостійне опрацювання теми: 

Основні риси українського та 

німецького ділового листа. DIN-5008 

- cтандарти для ділових листів у 

Німеччині .  

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://de.wikipedia.org/wiki/DIN

_5008 

4. http://dilomova.org.ua/?p=235 

5. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artike

l/24524.php 

 

Опитування 4 

3. Тема 3. Мовні засоби 

для нейтралізації 

Самостійне опрацювання теми:  

Вимоги до ділових листів, адресації, 

поміток на конвертах.  

опитування 4 

http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
http://dilomova.org.ua/?p=235
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
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категоричності 

ділового листа.  

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. https://de.wikipedia.org/wiki/DIN

_5008 

5. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/2

4524.php 

4. Тема 4. Службовий 

лист та його реквізити. 

Самостійне опрацювання теми:  

Особливості ділової комунікації on-

line. 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artike

l/24524.php 

4. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

5. https://de.wikipedia.org/wiki/DIN

_5008 

6. http://dilomova.org.ua/?p=235  

7. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування, 

 

4 

5. Тема 5. Оформлення 

ділового листа.  

Самостійне опрацювання теми: 

Вимоги до формату, інтервалів, 

шрифтів у ділових листах.  

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

опитування 

письмовий 

експрес-

контроль 

4 

https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/

24524.php 

5. http://dilomova.org.ua/?p=235  

 

6. Тема 6. Роль форми 

звертання та  прощання 

у діловому листі.   

Порівняльна 

характеристика форм 

звертання та прощання 

в українських та 

німецьких ділових 

листах. 

Самостійне опрацювання теми: 

Фрагменти тексту (Textbausteine) для 

укладання та перекладу ділових 

листів. 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artike

l/24524.php 

 

опитування 4 

7. Тема 7. Вимоги та 

поради до створення 

ділового листа.  

 

Самостійне опрацювання теми: 

Вимоги до стилю ділового листа. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/  

4. http://www.paradisi.de/Freizeit_u

nd_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/

24524.php 

 

 

опитування 3 

8. Teма 8.  Особливість 

перекладу листа-

замовлення та листа-

попередження.  

Переклад листа-повідомлення. 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

опитування, 

письмовий 

переклад 

3 

https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php
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2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://dilomova.org.ua/?p=235  

 

9. Тема 9. Особливість 

перекладу листа-

відмови та листа-

запиту.  

Переклад листа-відмови, листа-

запиту, заяви про надання відпустки. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete Auflage. 

-Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://dilomova.org.ua/?p=235  

4. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування, 

письмовий 

переклад 

3 

10.  Тема 10. Особливість 

перекладу  листа-

пропозиції та листа- 

підтвердження.  

Переклад  листа-пропозиції та листа 

підтвердження. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. http://dilomova.org.ua/?p=235  

5. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування,  

письмовий 

переклад 

3 

11. Тема 11.  Особливість 

перекладу листа-  

замовлення, - прохання, 

-доручення.  

Переклад листа-  замовлення, листа-

відповіді. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://dilomova.org.ua/?p=235  

опитування,  

письмовий 

переклад 

3 

http://dilomova.org.ua/?p=235
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
http://dilomova.org.ua/?p=235


12 

 

  

4. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

   

12 Тема 12. Особливість 

перекладу листа-

подяки та -запрошення.   

Переклад листа-подяки,       листа-

запрошення.   

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/  

4. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування,  

письмовий 

переклад 

4 

13 Тема 13. Особливість 

перекладу листа-

вибачення, -вітання, -

бронювання.  

Переклад листа-звернення з 

проханням.  

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 

303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. 

aktualisierte und überarbeitete 

Auflage. -Dudenverlag Berlin, 2014.- 

319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaeftsbrie

f-schreiben/ 

4. http://dilomova.org.ua/?p=235  

5. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування,  

письмовий 

переклад 

4 

14 Тема 14. Особливість 

перекладу листа про 

припинення угоди . 

Переклад листа про припинення  угоди 

щодо оренди приміщення. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

опитування,  

письмовий 

переклад 

4 

https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. http://dilomova.org.ua/?p=235  

5. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

15 Тема 15. Особливість  

перекладу рахунків, 

рекламацій.  

Переклад листа-вимоги щодо надання 

документів про освіту. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. http://dilomova.org.ua/?p=235  

4. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування,  

письмовий 

переклад 

4 

16 Тема 16. Особливість 

перекладу листа-

нагадування, -

відкликання та листа-

підтвердження, 

рекомендаційних 

листів.  

Переклад рекомендаційних листів. 

 

1. Універсальний довідник-

практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; 

УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber 

Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte 

und überarbeitete Auflage. -Dudenverlag 

Berlin, 2014.- 319 S. 

3. https://karrierebibel.de/geschaefts

brief-schreiben/ 

4. http://dilomova.org.ua/?p=235  

5. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

 

опитування,  

письмовий 

переклад 

3 

 
                                                        6. Методи навчання 

 
Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані 

на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності і відповідальності за 

навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:  

інформаційно-рецептивні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, спостереження); 

проблемний виклад навчального матеріалу; частково-пошуковий та дослідницький методи; 

наочні (робота з таблицями, схемами тощо); практичні заняття, індивідуальні завдання 

https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
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(підготовка реферату тощо), інтерактивні методи (презентація, евристичні бесіди, рольові ігри, 

дискусії, «мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, 

проект, проведення творчих заходів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та 

залучення носіїв мови.  

 

 

7. Методи контролю 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних 

контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий модульний, підсумковий 

семестровий контроль. 

Проміжний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів). Результати проміжного контролю 

за модуль визначаються як середня величина з поточних оцінок за відповіді на практичних 

заняттях.  

Поточний контроль – це сума балів за проміжний контроль, відвідування занять і 

самостійну роботу студента. 

Поточний контроль успішності студентів здійснюється в усній та письмовій формах  під 

час проведення практичних  занять. Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється 

за: 

1. Систематичність та активність на семінарських (практичних) заняттях, при цьому 

оцінюється рівень знань продемонстрованих у відповідях і виступах на семінарських 

заняттях, активність при обговоренні дискусійних питань. 

2. Виконання домашніх письмових завдань, передбачених самостійною роботою 

студента. 

3. Виконання тематичних контрольних робіт (при цьому оцінка виставляється за 

практичні навички та теоретичні знання яких набули студенти після опанування 

певної теми, за результатами тестування, відповідей на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань). 

Облік успішності здійснюється у відповідному журналі групи у традиційній 5-бальній 

шкалі. На підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню із 

всіх поточних оцінок.  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини практичних занять (модуля). Завданням 

підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь 

представити певний вивчений матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та система 

оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра, вони відображені у робочій 

програмі дисципліни. Підсумковий модульний контроль знань та умінь та навичок студентів 

може проводитися у формі тестів або контрольних робіт. 

Для проведення підсумкового модульного контролю використовуються варіанти 

контрольних модульних робіт. Складовими частинами варіанту контрольного модульного 

завдання є: тести, письмові переклади. 

Протягом вивчення курсу  студент повинен виконати дві комплексні модульні роботи. 

Оцінка за виконання цих робіт  виставляється в окрему відомість та у журнал відповіді групи. На 

підсумковому занятті викладач розраховує і доводить до відома студентів середню з оцінок за 

кожну комплексну модульну роботу.  

У разі відсутності студента під час проведення модульного контролю з поважних причин 

він має право на індивідуальне складання модуля. У всіх інших випадках відсутність студента 

під час модульного контролю автоматично зараховується йому як незадовільна оцінка (0 білів) 
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за відповідний модуль. Незадовільну оцінку за модуль потрібно обов’язково перескладати. 

Додатковий термін складання призначає викладач і затверджує завідувач кафедри.  

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим 

навчальним планом та графіком навчального процесу. Семестровий залік проводиться до початку 

терміну екзаменаційної сесії шляхом виставлення оцінки за результатами поточної успішності і 

не передбачає обов’язкову присутність студентів. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень 

студентів,що регламентовані в університеті. Після завершення курсу студент/ка отримує оцінку 

за залік на основі оцінок, які він/вона отримав/ла, виконуючи контрольні роботи. Оцінювання 

проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• дві модульні контрольні роботи: 50% семестрової оцінки;максимальна кількість балів – 50 балів 

(2 х 10); 

• відвідування аудиторних занять: 10% семестрової оцінки;максимальна кількість балів – 10 

балів; 

• підсумкова контрольна робота :40% семестрової оцінки;максимальна кількість балів –40 балів. 

Залік оформляється шляхом сумування одержаних студентом балів за усі види навчальної 

діяльності. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 – 96 

 9   95 – 91 

 8   90 – 86 

 7   85 – 81 

 6   80 – 76 

 5   75 – 71 

 4   70 – 66 

 3   65 – 61 

 2   60 – 56 

 1   55 – 51 

 0   50 і менше 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 Відмінно 

зараховано 

В 81-89 
Добре 

С 71-80 

D 61-70 
Задовільно 

E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

9. Методичне забезпечення 

Форми навчально-методичного забезпечення дисципліни, що забезпечують максимально повне 

надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення 

дисципліни: 

 методичні вказівки, рекомендації та підручники; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, 

Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303. 

2. Duden.Ratgeber Geschäftskorrespondenz.  2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. -

Dudenverlag Berlin, 2014.- 319 S. 

Додаткова 

1. Кучер З.І. Практика перекладу: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - 

Вінниця: Нова Книга, 2013. - 504 с.  

Інтернет-ресурси 

1. https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/ 

2. https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008 

3. http://dilomova.org.ua/?p=235 

4. https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv 

5. http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php  

 

https://karrierebibel.de/geschaeftsbrief-schreiben/
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008
http://dilomova.org.ua/?p=235
https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/Schreiben/Artikel/24524.php

