
Вибіркові дисципліни 

ПІБ викладача Дисципліна 

(вибіркова), яку 

викладає 

Методичні розробки викладача по цій дисципліні 

Ємець О. В. Мистецтво перекладу Ємець О.В.   Linguistic Text Analysis : Stylistic and Translation 
Aspects. Хмельницький Ж ХНУ, 2020. 86 с. (англ. ) 

Крамар В. Б. Історія перекладу Крамар В. Б. Історія перекладу. Методичні рекомендації та 

настанови до проведення практичних занять та самостійної роботи 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша англійська" / В.Б. Крамар. Хмельницький: ХНУ, 

2022. 67 с. (англ., укр.). 
Крамар В. Б. Теорія перекладу Крамар В. Б.Теорія перекладу (прикладні аспекти перекладу). 

Методичні вказівки для студентів 5 курсу спеціальності 

“Переклад”/ Крамар В.Б. – Хмельницький: ХНУ. – 2008. – 62 с. 

Теорія перекладу. Методичні рекомендації та настанови до 

проведення семінарських 

занять та самостійної роботи для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності &quot;Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

англійська&quot; / В.Б. Крамар. - Хмельницький: ХНУ, 2022. - 29 с. 

(англ., укр.). 

Долинський Є. В. Переклад англомовної 

громадсько- 

політичної літератури 

Долинський Є. В. Translation of English social and political literature 

(Переклад англійської громадсько-політичної літератури) : 

методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 

спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно)» / уклад. Є. В. Долинський, Ю. А. Купчишина. 

Хмельницький : ХНУ, 2021. 46 с. (англ., укр.). 

Долинський Є. В. Військовий переклад Долинський Є. В. Military Translation (Військовий переклад) : 

методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 

спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно)» / Є. В. Долинський. – Хмельницький : ХНУ, 
2020. – 43 с. (англ., укр.) 

Долинський Є. В. Переклад науково- 

технічних текстів 

Долинський Є. В. Translation of scientific and technical texts 

(Переклад науково технічних текстів) : методичні вказівки до 

практичних занять для студентів напряму підготовки «Філологія. 

Переклад» / Є. В. Долинський. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 35 

с. 

Купчишина Ю. А. Жанрові аспекти 

перекладу з першої 

іноземної мови 

Бойко Ю. П., Купчишина Ю. А. Genre aspects of translation. Жанрові 

аспекти перекладу з англійської мови. Методичні рекомендації до 

проведення практичних занять для здобувачів другого 

(магістерського) рівня спеціальності 035.041 «Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська»)» / Бойко Ю. П., д-р філол. наук, Купчишина Ю.А., 

к.філол.наук. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 49 с. (англ., укр.). 
Купчишина Ю. А. Комерційний переклад Купчишина Ю. А. Переклад комерційних текстів. Методичні 

рекомендації до проведення практичних занять  для здобувачів 

другого (магістерського) рівня спеціальності 035.041 «Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська»)» / Бойко Ю. П., д-р філол. наук, Купчишина Ю.А., 

канд. філол. наук – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 44 с. (англ., укр.). 

Дмитрошкін Д. Е. Переклад 

стандартизованої 

документації 

Дмитрошкін Д. Е. Переклад офіційно-ділових документів. 

Методичні рекомендації до розвитку навичок усного та 

письмового перекладу офіційно-ділового стилю для студентів 

спеціальності 035.41 «Германські мови та літератури (переклад 

включно)» / автор Дмитрошкін Д.Е. - Хмельницький: ХНУ, 2021. 

– 46 с. 

Дмитрошкін Д. Е. Академічний переклад Дмитрошкін Д. Е. Академічний переклад : методичні вказівки до 

практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти 



спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»), 

освітній рівень – магістр / уклад.: Д. Е. Дмитрошкін. Хмельницький 

: ХНУ, 2022. 

Дмитрошкін Д. Е. Переклад офіційно- 

ділових документів 

Дмитрошкін Д. Е. Переклад офіційно-ділових документів. 

Методичні рекомендації до розвитку навичок усного та письмового 

перекладу офіційно-ділового стилю для студентів спеціальності 

035.41 «Германські мови та літератури (переклад включно)» / автор 

Дмитрошкін Д.Е. - 

Хмельницький: ХНУ, 2021. – 46 с. 
Рахімова О. К. Практика перекладу з 

німецької мови 

(галузевий 

переклад) 

Рахімова О. К. ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
(ГАЛУЗЕВИЙ ПЕРЕКЛАД) Методичні рекомендації та настанови 

до проведення практичних занять та самостійної роботи для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша англійська» (вибіркова дисципліна) / 

О.К. Рахімова.  Хмельницький: ХНУ, 2022. - 48 с. (нім.). 

 

 


