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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів  – 

5,5 

І семестр – 3,5 

кредитів 

ІІ семестр – 2 кредити 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки 

Нормативна 

 
 Напрям підготовки 

6.020303 Філологія*. 

Мова і література 

(англійська) 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  Спеціальність 

Філологія*. Мова і 

література (англійська) 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 165 год  

І семестр – 105 год 

ІІ семестр – 60 год 

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

- - 

Практичні, семінарські 

54 г. 22 г. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

51 г. 38 г. 

Вид контролю:  

залік екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 30% : 70%. 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Провідною метою практичного курсу практичного курсу другої іноземної мови 

(німецька) є оволодіння лексикою до запропонованих тем, поглиблене вивчення тем з 

граматики, ознайомлення з різними стилями мови, вміння вирізняти стилі, письмово та 

усно висловлюватись, застосовуючи різні стилі мовлення, набуття країнознавчих знань. 

А також навчити вільно і правильно (тобто на основі володіння достатньо об'ємним 

словниковим запасом з дотриманням фонетичних, граматичних і стилістичних норм) 

говорити і писати німецькою мовою, читати і розуміти німецьке мовлення на слух, 

перекладати з німецької мови на рідну, а також читати, реферувати і анотувати будь-які 

види текстів (крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає усне мовлення 

(говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

Програма базується на таких принципах: 

- релевантності: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби 

студентів;  

- активності: студенти є активними учасниками навчально-виховного процесу і несуть 

персональну відповідальність за свій подальший освітній і професійний розвиток 

особистості: визначається важливість особистісного та інтелектуального розвитку 

студентів і закладаються умови для реалізації особистості;  

- професійного вдосконалення: передбачається безперервний самостійний професійний 

розвиток студентів протягом життя; 

-  інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та взаємозумовлені.  

Принципи реалізуються у взаємозв'язку з такими цілями навчання: 

- практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну 

компетенції;  

- когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими 

видами компетенцій; 

- емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як 

мовою, так і культурою німецькомовного світу;  

- освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення, що 

допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх наступного 

професійного росту; 

-  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення 

їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до 

виконання професійно орієнтованих завдань; 

-  виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати 

вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як 

у навчальному середовищі, так і за його межами.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен володіти такими 

компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовувати на практиці граматичні часовидові форми 

дієслова, категорії іменника, прикметника та прислівника; визначати основні функції 

артикля; семантичні, морфологічні та функціональні характеристики модальних дієслів, 

безособові форми дієслова та предикативні конструкції з ними, синтаксично правильно 

будувати та аналізувати речення; використовувати граматичні структури для досягнення 

різних комунікативних цілей та сприймати німецьку мову як систему. 

ІІ. Фахові: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, а також в 

іншомовній комунікації; Спираючись на психофізіологічні механізми сприйняття 

мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, аналітико-синтетичну та виконавчу 

сфери особистості, використовуючи прагматичні тексти (оголошення програм, прогнозу 

погоди по радіо, телебаченню тощо), фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, 

роздуми вміти розуміти сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на нього за умови, 

що спілкування здійснюється стандартною німецькою мовою у відповідному темпі; 



використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати мовленнєвий намір за допомогою 

системи зворотних зв’язків, операцій самоконтролю і самокорекції, використовуючи 

мовленнєві вправи та забезпечуючи перехід від підготовленого до непідготовленого 

мовлення. Здатність використовувати лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до 

різних комунікативних ситуацій в усному та писемному мовленні; вміння обговорювати й 

аналізувати художні твори сучасної і класичної відповідної іноземної літератури з точки 

зору їхнього ідейного змісту, композиційних й індивідуально-стилістичних особливостей; 

вміння викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в різних 

видах письмових робіт. Розуміючи лінгвістичні особливості діалогу, його логічну 

структуру, а також ті труднощі, які виникають при засвоєнні діалогічного мовлення вміти 

використовувати тренувальні вправи з реплікування в побудові діалогічних єдностей та 

цілісних діалогів залежно від навчальної ситуації. Розуміючи композицію висловлювання, 

лінгвістичні особливості, різноструктурність речень, досвід монологічного мовлення 

рідною мовою вміти організувати роботу, застосовуючи підготовчі та мовленнєві вправи, 

повний та частковий контроль з боку вчителя, самоконтроль та корекцію щодо 

формування досвіду іншомовного монологічного висловлювання в ситуаціях соціально-

побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 

Тема 1. Пори року. Безособові речення. 

Тема 2. Весна. Майбутній час. 

Тема 3. Ступені порівняння прикметників і прислівників. 

Тема 4. Зима. Назви місяців і дат. 

Тема 5. Подорож. Інфінітив. 

Тема 6. Подорож до Німеччини. Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Тема 7. Інформація на вулиці. Вказівний займенник derselbe. 

Кредит 2. 

Тема 8. Відпустка. Складнопідрядне речення з підрядним допустовим. 

Тема 9. Відпочинок. Інфінітив ІІ. 

Тема 10. У кіно. Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

Тема 11. Мій улюблений відеофільм. Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

Тема 12. Відпочинок на свіжому повітрі. Утворення прикметників за допомогою суфіксів 

-lich, -lang.                                                  

Кредит 3. 

Тема 13. У лікарні. 

Тема 14. Відвідування хворого. Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Тема 15. Через два дні мене відвідав лікар. Інфінітивний зворот um+zu+інфінітив. 

Тема 16. У приймальній стоматолога. Інфінітивний зворот ohne+zu+інфінітив. 

Тема 17. Здоров’я – хвороба. Дієслово lassen. 

Тема 18. У стоматолога. Вказівний займенник selbst. 

Тема 19. Утворення іменників за допомогою суфіксів -heit, -keit. 

Тема 20. У театрі. Складнопідрядне речення з підрядним часу. 

Тема 21. Утворення дієслів за допомогою префіксів hin-, her-.                                                

Кредит 4. 

Тема 22. Видатні люди. Плюсквамперфект дієслів. 

Тема 23. Офіційне знайомство. Перфект і плюсквамперфект модальних дієслів. 

Тема 24. Моя автобіографія. Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 

Тема 25. Конструкція haben (sein) + zu + інфінітив. 

Тема 26. Утворення прикметників за допомогою суфіксів -los, -voll. 

Кредит 5 

Тема 27. Подорож Німеччиною. Пасивний стан дієслів. 



Тема 28. Видатні місця Німеччини. Визначальні підрядні речення. 

Тема 29. Вираження припущення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

VІІ семестр 

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. Пори року. 

Безособові речення. 
 - 2 - - 2 

Тема 2. Весна. Майбутній 

час. 
  2   2 

Тема 3. Осінь. Ступені 

порівняння прикметників.   2   2 

Тема 4. Зима. Назви 

місяців і дат.   2   2 

Тема 5. Подорож. 

Інфінітив.   4   4 

Тема 6. Подорож до 

Німеччини. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним-підметом. 

  2   2 

Тема  7.  Інформація на 

вулиці. Вказівний 

займенник derselbe. 

  2   2 

Усього годин: 30  16   14 

Кредит 2 

Тема 8. Відпустка. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним-допустовим. 

  2   2 

Тема 9. Відпочинок. 

Інфінітив ІІ.   4   4 

Тема 10. У кіно. Дієслова 

scheinen, glauben з 

інфінітивом. 

  2   2 

Тема 11. Мій улюблений 

відеофільм. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним-присудком. 

  4   4 

Тема 12. Відпочинок на 

свіжому повітрі. Утворення 

прикметників за 

допомогою суфіксів –lich, 

–lang. 

  2   2 

Контрольна робота №1.   2    

Усього годин: 30  16   14 



Кредит 3 

Тема 13. У лікарні.   2   4 

Тема 14. Відвідування 

хворого. Складнопідрядне 

речення з підрядним мети. 

  2   3 

Тема 15. Через два дні мене 

відвідав лікар. 

Інфінітивний зворот 

um+zu+інфінітив. 

  2   2 

Тема 16. У приймальній 

стоматолога. Інфінітивний 

зворот ohne+zu+інфінітив. 
  2   2 

Тема 17. Здоров’я – 

хвороба. Дієслово lassen. 
  2   2 

Тема 18. У стоматолога. 

Вказівний займенник 

selbst. 

  2   2 

Тема 19. Утворення 

іменників за допомогою 

суфіксів -heit, -keit. 

  2   2 

Тема 20. У театрі. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним часу. 

  4   4 

Тема 21. Утворення дієслів 

за допомогою префіксів 

hin-, her-. 

  2   2 

Контрольна робота №2.   2    

Усього годин: 45  22   23 

Всього за VІІ семестр 105  54   51 

 

VIІІ семестр 

Кредит 4 

Тема 22. Видатні люди. 

Плюсквамперфект дієслів.  
 - 4 - - 4 

Тема 23. Офіційне 

знайомство. Перфект і 

плюсквамперфект 

модальних дієслів. 

  2   4 

Тема 24. Моя 

автобіографія. Підрядні 

речення часу зі 

сполучником nachdem. 

  2   4 

Тема 25. Конструкція 

haben (sein) + zu + 

інфінітив. 

  2   4 

Тема 26. Утворення 

прикметників за 

допомогою суфіксів -los, -

voll. 

  2   2 

Усього годин: 30  12   18 

Кредит 5 



Тема 27. Подорож 

Німеччиною. Пасивний 

стан дієслів.  

  4   10 

Тема 28.  Видатні місця 

Німеччини. Визначальні 

підрядні речення.  

  2   5 

Тема 29. Вираження 

припущення. 
  2   5 

Контрольна робота№3.   2    

Усього годин: 30  10   20 

Всього за VIII семестр 60  22   38 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

VІІ семестр 

 Кредит 1  

1 Розмовна тема: Пори року. Граматика: Безособові речення. П – 2 

2 Розмовна тема: Весна . Граматика: Futurum І. П – 2  

3 Розмовна тема: Осінь. Граматика: Ступені порівняння прикметників і 

прислівників. 

П – 2 

4 Розмовна тема: Зима. Граматика: Назви місяців і дат. П – 2 

5 Розмовна тема: Подорож. Граматика: Інфінітив. П – 4  

6 Розмовна тема: Подорож до Німеччини. Граматика: Складнопідрядне 

речення з підрядним-підметом. 

П – 2  

7 Розмовна тема: Інформація на вулиці. Граматика: Вказівний 

займенник derselbe.  

П – 2  

 Разом  16 

 Кредит 2  

8 Розмовна тема: Відпустка. Граматика: Складнопідрядне речення з 

підрядним-допустовим. 

П – 2 

9 Розмовна тема: Відпочинок. Граматика: Інфінітив ІІ. П – 4 

10 Розмовна тема: У кіно. Граматика: Дієслова scheinen, glauben з 

інфінітивом. 

П – 2 

11 Розмовна тема: Мій улюблений відеофільм. Граматика: 

Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

П – 4  

12 Розмовна тема: Відпочинок на свіжому повітрі. Граматика: Утворення 

прикметників за допомогою суфіксів -lich, -lang. 

П – 2  

13 Контрольна робота №1. П – 2  

 Разом  16 

 Кредит 3  

14 Розмовна тема: У лікарні.  П – 2 

15 Розмовна тема: Відвідування хворого. Граматика: Складнопідрядне 

речення з підрядним мети. 

П – 2 

16 Розмовна тема: Через два дні мене відвідав лікар. Граматика: 

Інфінітивний зворот um + zu + інфінітив. 

П – 2  

17 Розмовна тема: У приймальні стоматолога. Граматика: Інфінітивний 

зворот ohne + zu + інфінітив. 

П – 2 

18 Розмовна тема: Здоров’я – хвороба. Граматика: Дієслово lassen. П – 2  

19 Розмовна тема: У стоматолога. Граматика: Вказівний займенник selbst. П – 2  



20 Тема: Утворення іменників за допомогою суфіксів -heit, -keit. П – 2  

21 Розмовна тема: У театрі. Граматика: Складнопідрядне речення з 

підрядним часу. 

П – 4  

22 Тема: Утворення дієслів за допомогою префіксів hin-, her-. П – 2  

23 Контрольна робота №2. П – 2  

 Разом  22 

 VIII семестр  

 Кредит 4  

24 Розмовна тема: Видатні люди. Граматика: Плюсквамперфект дієслів. П – 4 

25 Розмовна тема: Офіційне знайомство. Граматика: Перфект і 

плюсквамперфект модальних дієслів. 

П – 2 

26 Розмовна тема: Моя автобіографія. Граматика: Підрядні речення часу 

зі сполучником nachdem. 

П – 2 

27 Тема: Конструкція haben (sein) + zu + інфінітив. П – 2  

28 Тема: Утворення прикметників за допомогою суфіксів –los, –voll. П – 2  

 Разом  12 

 Кредит 5  

29 Розмовна тема: Подорож Німеччиною. Граматика: Пасивний стан 

дієслів. 

П – 4  

30 Розмовна тема: Видатні місця Німеччини. Граматика: Визначальні 

підрядні речення. 

П – 2 

31 Тема: Вираження припущення. П – 2 

32 Контрольна робота №3. П – 2  

 Разом 10 

 Разом за рік 76 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

VII семестр 

 Кредит 1  

1 Лексико-граматичні вправи. С/р – 3 

2 Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за темою. С/р – 3 

3 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 3 

4 Лексико-граматичні вправи. С/р – 3 

5 Тестування з теми. С/р – 2 

 Кредит 2  

6 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 

7 Розвиток діалогічного мовлення.  С/р – 4 

8 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 4 

9 Виконання контрольних вправ. С/р – 2 

 Кредит 3  

10 Лексико-граматичні вправи. С/р – 5 

11 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 

12 Лексико-граматичні вправи. С/р – 5 

13 Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за темою. С/р – 3 

14 Виконання контрольних вправ. С/р – 5 

 Разом 54 

 VIIІ семестр  

 Кредит 4  



15 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 

16 Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за темою. С/р – 4 

17 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 4 

18 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 

19 Тестування з теми. С/р – 2 

 Кредит 5  

20 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 

21 Розвиток діалогічного мовлення.  С/р – 5 

22 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 

23 Виконання контрольних вправ. С/р – 5 

 Разом 38 

 Всього за рік 92 

 

7. Методи навчання 

Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує такі методи, 

як демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки принципу домінуючої ролі 

вправ переважна частина заняття присвячується вправлянню студентів. Принцип 

комунікативності зумовлює переважне використання комунікативних вправ у процесі 

вправляння. 

Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи. Це етап 

презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап практики в 

застосуванні засвоєного матеріалу у процесі спілкування в різних видах мовленнєвої 

діяльності. На кожному з названих етапів використовуються відповідні методи-способи. 

На етапі презентації – це демонстрація нового матеріалу. На етапі тренування та практики 

викладач організовує тренування студентів у застосуванні засвоєного матеріалу в усному 

або письмовому спілкуванні. При цьому використовуються різноманітні вправи. У свою 

чергу студенти здійснюють операції вправляння в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Управління навчальною діяльністю реалізується завдяки здійсненню викладачем 

контролю за успішністю студентів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю на 

кожному етапі навчання. З боку студентів управління навчальною діяльністю відбувається 

завдяки застосуванню ними самоконтролю та самокорекції у процесі ознайомлення та 

осмислення іншомовного матеріалу і вправляння в іншомовному спілкуванні.  

 

Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1)  систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; 

активність при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2)  виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними 

розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має 

здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть 

виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 

досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація 

самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані 

особистості, які допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; 



- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у 

коло питань, що доведеться вивчати; 

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у 

друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання контрольних завдань. Цей вид контролю передбачає перевірку стану 

засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого кредиту, до якого 

включаються елементи знань з планового повторення попередніх кредитів.  

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за результатами 

поточного контролю. 

Семестровий залік чи екзамен виставляється за умови, коли студент успішно 

виконав всі контрольні завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою 

дисципліни.  

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та 

порядок визначає викладач. 

Залік/екзамен оформляється під час останнього практичного заняття відповідного 

семестру. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

VIІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота  Накопич

увальні 

бали/ 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т 

2 

Т 

3 

Т4 

 

Т 

5 

Т6 

 

Т 

7 

Т

8 

Т

9 

Т

1

0 

Т 

1

1 

Т

1

2 

Т 

1

3 

Т

1

4 

Т 

1

5 

Т

1

6 

Т

1

7 

Т 

1

8 

Т

1

9 

Т

2

0 

Т

2

1 

  300/3 = 

100 б. 

14 14 14 14 15 15 14 1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

7 7 7 7 6 6 7 7 6 2

2

0 

 

           К

Р 

4

0 

        К

Р

4

0 

8

0 

 

 

VIII семестр 

Поточне тестування та самостійна робота  Накопичувальні бали/ 

Сума Кредит 4 Кредит 5 

Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т77 Т28 Т29   200/2 = 100 б. 

20 20 20 20 20 20 20 20 220  

       КР 

40 

80  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі Оцінка Оцінка за національною шкалою 



види навчальної 

діяльності 

ECTS 
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 

 

1. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2.  Рекомендована література 

Базова 

1. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. – М. : Лист Нью, 

2005. 

Допоміжна 
1. Гольдштейн И. П. Практический курс немецкого языка//для студентов-германистов 

филологических факультетов. –М.: Издательство московского университета, 1995. 

2. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. –М.: Дом славянской книги, 2005. 

3. Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми. –К.: А.С.К., 2000. 

4. Соколова Н. Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: Просвещение, 

1999. 

5. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch. –Verlag für Deutsch, 1992. 

6. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch//Arbeitsbuch. –Verlag für Deutsch, 1992. 

7. Hartmut Aufderstraße. Themen 2//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –Max 

Hueber Verlag, 1984. 

8. Hartmut Aufderstraße. Themen neu 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –

Max Hueber Verlag, 1992. 

9. Karl-Heinz Eisfeld. Themen 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –Max 

Hueber Verlag, 1983. 

12. Інформаційні ресурси 
1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  


