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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

8(5/3)                        

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 
Нормативна 

 

 
Спеціальність  

035 Філологія    
 

    предметна 

спеціалізація  

035.04 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

 

Рік підготовки: 

 3-й - 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 (150/90) 

V-й VI-й 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

(Vс.)/ 2 (VI с.) 

 

Ступінь: 

Бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

50 год. 32  год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

 100 год.  58 год. 

 

Вид контролю: залік(V c.), 

екзамен (VI c.) 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Функціональна направленість програми базується на практичних завданнях 

курсу. На третьому році вивчення німецької мови вдосконалюються уміння та 

навички   володіння усною та писемною мовами. Навчальний матеріал курсу 

характеризується нормативною правильністю і включає явища, що є 

найуживанішими та мають на меті практичне оволодіння та вдосконалення 

набутих знань (як в усній та писемній формі) в обсязі запланованої тематики, 

набуття практичних знань з лексики та фразеології, вміння користуватися 

взірцями сучасної німецької мови.  Для вдосконалення набутих граматичних 

знань студентам пропонується ряд граматичних вправ, що складені, в 

основному, за принципом закріплення граматичного явища на знайомій і 

також новій лексиці. Лексичні вправи розраховано на активне засвоєння і 

використання лексики та фразеології. Це вправи, які передбачають роботу над 

окремими словами або словосполученнями  та вправи до теми, завдання яких 

полягає у розвиткові навичок усного мовлення: відповіді на запитання до 

тексту, складання мовних ситуацій, написання коротких творів тощо, 

порівняльний аналіз явищ у суспільстві. На окремих заняттях передбачено 

такі види вправ на розвиток усного мовлення, як рольові ігри та дискусії. 

Тексти на соціально-побутову тематику, складені з урахуванням певних 

граматичних і лексичних тем, достатньо насичені лексико-фразеологічних 

матеріалом. 

Міждисциплінарні зв’язки: Практика усного та писемного мовлення  

(другої мови) виступає базовою дисципліною підчас вивчення таких 

дисциплін як, «Практична граматика», «Практика перекладу з основної 

мови», «Країнознавство», «Лінгвокраїнознавство» «Теоретична граматика», 

«Теорія перекладу», «Порівняльна граматика». 

 Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Провідною метою курсу практики усного та писемного мовлення  

(другої мови) 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. 

 Завдання курсу – надання студентам практичних знань граматичної 

будови німецької  мови, необхідних для перекладача, та автоматизація 

навичок граматично вірної німецької мови в її усній та письмовій формах. 
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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; 

- інтегративності: 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 володіє такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні 

розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі 

співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);  розуміти зміст 

текстів та фільмів відповідно до тематики ситуативного спілкування, 

виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну 

інформацію;  вибирати необхідну інформацію з прослуханого чи побаченого 

;використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на 

сюжетну лінію та наочність;перекладати з німецької мови тексти, статті 

високої складності із загальних  тем, користуючись словником, а також без 

словника;висловлюватися відповідно до певної ситуації або у зв’язку з 

прочитаним, почутим, побаченим; описувати об’єкти повсякденного 

оточення, події й  види діяльності, в яких студент бере участь; 

ІІ. Фахові 
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висловлюватися до певної ситуації, спираючись на графіки; розуміти тести для 

читання або зі слуху, які містять діалектальну/розмовну лексику; спілкуватися, 

дотримуючись основних норм, прийнятих у німецькомовних  країнах; вести 

бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації; 

розширювати запропоновану співбесідником тему розмови, переходити на іншу 

тему; адекватно поводитися у комунікативних ситуаціях, демонструючи 

мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, використовувати міміку та 

жести; читати з повним розумінням тексти, які містять незнайому лексику; 

знаходити необхідну інформацію різнопланового характеру (значення 

незнайомих слів розкривається на основі здогадки, пояснень у німецько- мовному 

коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної 

інформації; висловлювати свою думку щодо прочитаного; вести і брати участь у 

діскусії з запропонованої теми; робити усне чи письмове повідомлення з теми 

(твір, доповідь); написати відгук на статтю, фільм; вміти працювати за проектною 

методикою; використовувати знання і вміння  у професійній діяльності, а також в 

іншомовній комунікації;  застосовувати на практиці граматичні часо-видові 

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, категорії способу, умовний спосіб, його значення та 

вживання;  синтаксично правильно будувати та аналізувати речення;  

використовувати граматичні структури для досягнення різних комунікативних 

цілей та сприймати німецьку мову як систему. 
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Програма навчальної дисципліни 
 

V семестр 

 
Кредит 1 

Тема. Привітання та знайомство 

Кредит 2 

 

Тема. Сім я, друзі, Хобі. 

Кредит 3 

Тема: Їжа. У кафе і в ресторані. Продукти харчування і страви. 

 

                                                          Кредит 4 

Тема:Спорт – це здоров’я . Спорт в Німеччині. Завжди залишатися здоровим 

 

 

                                                           Кредит5 

Тема:Одяг. Предмети  одягу. Одяг та покупки.  Мода і молодь       

 

VІ семестр 

 
 

Кредит 1 

Тема: На прийомі у лікаря. Найкращий засіб проти  простуди. Здоровий 

спосіб життя. 

 
Кредит2 

Тема. Ціль подорожі . У чужому місті. В бюро подорожей  

 

Кредит 3 

Тема. Пори року. Літо – найкраща пора року для відпочинку .Моя відпустка. 
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2. Структура навчальної дисципліни 

 

V  семестр 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьог

о  

у тому 

числі 

П Інд Ср  п інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Кредит1 

Привітання  2  4     

Знайомство  2  4     

Заняття  2  4     

Die Kleins  2  4     

Im Übungsraum  2  4     

Разом за кредит  10  20     

Кредит2 

 

Сім я  2  4     

Друзі. Herald und 

seine Freunde 

 2  4     

Хоббі  2  4     

wir machen Musik  2  4     

ein 

Telefongespräch 
 2  4     

Разом за кредит  10  20     

 

                                                   Кредит3 

 

 Їжа. 

  

2 

  

4 

    

 

Улюблені 

рецепти. 

 2  4     

У кафе і в 

ресторані. 

 2  4     

 

Продукти 

харчування і 

страви. 

 2  4     
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Улюблена страва 

Разом за  

кредит 

 10  20     

Кредит4 

 

Спорт – це 

здоров’я. 

 2  4     

Sport,Sport…  2  4     

Sportlaufbahn  2  4     

Спорт в 

Німеччині. 

 2  4     

 Завжди 

залишатися 

здоровим. 

 2  4     

Разом за кредит  10  20     

Кредит5 

 Предмети  одягу.  2  4     

 Одяг та покупки.  2  4     

 Хто має вибір, 

той страждає 

 2  4     

 В універмазі  2  4     

 Мода і молодь  2  4     

Разом за кредит  10  20     

Усього годин  
 50   100     

 

 

 

VI семестр  
 

Кредит1 

Змістовий модуль 7. На прийомі у лікаря 

Відвідування 

лікаря. 

 2  4     

Найкращий засіб 

проти  простуди. 

 2  4     

Проблеми 

схуднення. 

 2  4     

Здоровий спосіб 

життя. 

  

2 

 4 
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Das strapaziert das 

Herz 

  

 

2 

  

4 

 

    

 

Разом за кредит 

 10  20     

                                                   Кредит 2 

Ціль подорожі  2  4     

Привіт із міста 

Хайдельберга. 

 2  4     

У чужому місті.  2  4     

« В бюро 

подорожей» 

 2  4     

У готелі  2  4     

Разом за кредит  10  20     

                                                   Кредит3 

Пори року.  2  3     

Літо – найкраща 

пора року для 

відпочинку 

 2  3     

Моя відпустка  2  3     

ein Urlaub in Tirol  2  3     

Urlaub am 

Mondsee 

 2  3     

 

In welches Hotel 

möchtest du? 

 2  3     

Разом за кредит  12  18     

Усього годин  
 32  58     
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми  

 Кредит1  

1 Відмінювання дієслів у презенс. 2п 

2 Привітання і знайомство. 2п 

3 Die Kleins. Відмінювання модального дієслова wollen. 2п 

4 Вживання артиклю. 2п 

5 Відмінювання дієслова haben у презенсі. 2п 

 Кредит2  

1 Сім' я. 2п 

2 Друзі. Herald und seine Freunde. Відмінювання іменників. 2п 

3 Відмінювання Nom/Akk. Друзі. Herald und seine Freunde 2п 

4 Wir machen Musik. Імператив. 2п 

5 Відмінювання власних займенників   в Nom/Akk. 2п 

 Кредит 3  

1 Модальні дієслова. 2п 

2 Їжа. Робота з новим лексичним матеріалом. 2п 

3 Робота з текстом “Feinschmeсker”. Відмінювання прикметника. 2п 

4 Продукти харчування і страви. 2п 

5 У кафе. Складання діалогів. 2п 

  

Кредит 4 

 

7 Спорт у Німеччині. Претеріт слабких дієслів. 2п 

8 Завжди залишатися здоровим. Претеріт слабких дієслів. 2п 

9 Складання діалогів. Рольова гра «Інтерв’ю зі спортсменом». 2п 

10 Молодь та спорт.  Претеріт сильних та неправильних дієслів. 2п 

11 Види спорту. Претеріт модальних дієслів. 2п 

  

Кредит5 

 

17 Хто має вибір, той страждає. Утворення  часової форми 

перфект. 

2п 

18 Одяг та покупки. Перфект з допоміжним дієсловом  sein.. 

Складання діалогів «Im Warenhaus». 

2п 

21 У відділі одягу. Відмінювання прикметників. Слабка відміна. 2п 

22 Мода і молодь. Сильна відміна. 2п 

23 Про смаки не спорять. Мішана відміна. 2п 
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VІ семестр 

Кредит 1 

 

25 Відвідування лікаря.  2п 

26 На прийомі у зубного  лікаря. Відмінювання ступенів 

порівняння прикметників в функції означення 

2п 

27 Проблеми схуднення. Відмінювання субстантивованих 

прикметників та дієприкметників 

2п 

29 Здоровий спосіб життя 2п 

30 Аудіювання «Поради лікаря» 2п 

   

  

Кредит 2 

 

1 Берлін - столиця ФРН 2п 

2 Найбільші міста Німеччини 2п 

3 Привіт із міста Хайдельберга. Складнопідрядні речення 2п 

4 В чужому місті. Складнопідрядне  речення  додатку 2п 

5 Складання діалогів « В бюро подорожі» 2п 

  

Кредит 3 

 

7 Пори року. Складнопідрядні присудкові речення 2п 

8 Монологічне мовлення «Моя улюблена пора року» 2п 

9 Монологічне мовлення : Літо – найкраща пора року для 

відпочинку 

2п 

10 Моя відпустка 2п 

11 Складання діалогів «Відпочинок» 2п 

 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми  

1 Вживання артиклю перед іменниками. Сильна відміна 

прикметників (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., 

ст.407-408; впр.5,6,7, ст.413.) 

4 

2 Робота з лексикою. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А.,  

впр.20,21,22, ст.421-424.) 

4 

3 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина 

С.А.; впр.42,43, ст.441-442.) 

4 

4 Опрацювання тексту “Worauf haben Sie Appetit?”. (Підручник 

„Zeit für Deutsch.” Волина С.А., запитання і завдання до тексту, 

ст.440.) 

4 

5 Робота з лексикою: dort/dorthin, hier/hierher. (Підручник „Zeit 4 
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für Deutsch.” Волина С.А.,  впр.28, 29,30, ст.428-430.) 

6 Словотвір: складні слова з компонентами -speise/ -gericht. 

(Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., впр.37,38,39,40, 

ст.433-435.) 

4 

7 Практика перекладу. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина 

С.А.; впр.44,45, ст.442-444.) 

4 

8 Творча робота: “Lebt man, um zu essen, oder isst man, um zu 

leben?” 

4 

9 Опрацювати лексичний матеріал. Скласти план переказу. 

Виконання лексичних вправ 

4 

10 Підготувати переказ тексту. Виконання вправ. 4 

11 Написати розповідь на основі прослуханого матеріалу 4 

12 Виконання граматичних вправ на вживання  претеріта 4 

13 Виконання вправ на зворотній переклад.  Керування дієслів. 

Виконання вправ 

4 

14 Підготуватися до монологічного мовлення. Скласти тему: В 

універмазі. 

4 

15 Опрацювати лексичний матеріал. Скласти план переказу. 4 

16 Виконання граматичних вправ на вживання  перфекта 4 

17 Підбір лексичного матеріалу з теми 4 

18 Виконання граматичних вправ на вживання прикметників 4 

19 Виконання вправ на зворотній переклад 4 

20 Написати розповідь на основі прослуханого матеріалу 4 

1 Опрацювати лексичний матеріал. Скласти план переказу. 4 

2 Виконання граматичних та  лексичних вправ 4 

3 Виконання вправ на зворотній переклад.  Керування дієслів.  4 

4 Підготувати переказ тексту. Виконання вправ. 4 

5 Виконання граматичних вправ на вживання  складнопідрядних 

речень додатку 

 

Разом за V семестр 
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6 Написати розповідь на основі прослуханого матеріалу  4 

7 Виконання вправ на зворотній переклад 4 

8 Керування дієслів. Виконання вправ 4 

9 Опрацювати лексичний матеріал. Скласти план переказу. 4 

10 Виконання граматичних вправ на вживання  складнопідрядних 

речень  причини 

4 

11 Підбір лексичного матеріалу по темі. 4 

12 Підготуватися до монологічного мовлення. Скласти тему: 

Свята в Німеччині 

4 

13 Підготуватися до монологічного мовлення. Скласти тему: 

Свята в Україні 

4 

14 Виконання граматичних вправ на вживання   футурум 4 
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15 Підготувати переказ тексту. 4 

 
16 Лексико-граматичні вправи. (Підручник „Zeit für Deutsch.” 

Волина С.А.,  впр.9,10,11,12,13,14,15,16, ст.414-416.) 

3 

17 Переказ тексту “Worauf haben Sie Appetit?” (Підручник „Zeit für 

Deutsch.” Волина С.А., запитання і завдання до тексту, ст.440.) 

3 

18 Робота у парах. (Підручник „Zeit für Deutsch.” Волина С.А., 

ст.436-439.) 

3 

19 Розвиток навичок монологічного мовлення. (Підручник „Zeit für 

Deutsch.” Волина С.А.,  впр.6, ст.453-454.) 

3 

20 Робота з лексикою: дієслово “lassen”. (Підручник „Zeit für 

Deutsch.” Волина С.А., впр.7,8,9,10, ст.456-459.) 

3 

21 Індивідуальне заняття. Виконання вправ на вживання часової 

форми претеріт. 

3 

 Разом заVI семестр 58год. 

 

8. Методи контролю 
Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту 

навчання. Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання 

студентами контрольних завдань зумовлено обраними видами контролю і є 

зручним і практичним. Результати контролю виступають показниками 

успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними 

досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

Поточний контроль:  

1. Усний контроль: опитування теоретичного матеріалу з теми, що 

вивчається.  

2. Письмовий контроль: різні види тестів з метою перевірки якості 

вивчення граматичних правил. 

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою модульної 

контрольної роботи (МКР) наприкінці кожного модуля.  

Підсумковий контроль знань студентів включає результати поточного 

контролю. У процесі вивчення модуля студенти можуть набрати 150/200 

балів: МКР 90/120 б + 60/80 б (виконання самостійної роботи, опитування 

теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань з індивідуальної 

роботи.) 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

                                                                                                                                                                        Сума бал 

1кредит 2кредит 3кредит 4кредит 5кредит  

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 

Т 

18 

Т 

19 

Т 

2

0 

Т 

2

1 

Т 

2

2 

Т 

2

3 

Т 

2

4 

Т 

25 

500 500/

5 

= 
100 

1

2 

12 12 12 1

2 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

12 

С.р. 40 С.р.40 С.р.40 С.р.40 С.р40  

 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Су-

ма 

Бал 

 

1кредит 2кредит 3кредит   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 Т 9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

 

 

 

180 

 

 

 

180/

3=60

+40(

за 

екза

мен)

=100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

С.р30 

 

 

 

                  С.р.30 

 

 

 

С.р.30 

  

 

 

Т1, Т2 ... Т14 – теми кредитів 

 С.р. робота-самостійна робота 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

За 5-

бальною 

шкалою 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   5  

 80-89 В дуже добре  4,5 
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65-79 С Добре 4 зараховано 

55-64 D задовільно  3,5 

50-54 Е  достатньо 3 

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

2 не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

неприйнято з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

1 не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

  

 

 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 
Рекомендована література 

 

Базова 

1. В.Завьялова, Л.Ильина «Практический курс немецкого языка». Лист-Нью, 

Москва, 2002. 

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник немецкого языка. Ч. 1. 

– М.: Ин. язык, 2001. 

Допоміжна 
1. Langenscheidts Grosswörterbuch der deutschen Umgangssprache. – Berlin: 

Langenscheidt, 1998. 

2. Коляда Н.А, Петросян. К.А. Грамматика немецкого языка. – Ростов-на-

Дону: Фенікс, впр. 1-6, стор. 120-121. 

3.  Соколова Н.Б. Справочник по грамматике немецкого языка. – М.: 

Просвещение, 2001.- стр. 289-290, №2-4.   

4. Чепурна Т.М. Німецька мова, Розмовні теми. – Харків: Фоліо, 2004. - текст 

„Вільний час та канікули“, стор. 138-139. 

5. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Sitten, Bräuche und Gewohnheiten. – Bonn: Inter-Nationes, 2000, S. 

54-55. 

6. Der Weg. Die Zeitschrift für Deutschlernende, Ausgabe Nr. 54, 4-2006, S. 6-7. 

7. Der Weg zum Ziel. Eine Zeitschrift für Deutschlernende. Ausgaben Nr. 1-10. 

8. Küpper Heinz. PONS. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. - Stuttgart: 

Ernst Klett Verlag fuer Wissen und Bildung GmbH, 1987. 
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9. Большой русско-немецкий словарь. – 6 –е изд., Стереотип. – М.: Рус. яз., 

1999. - 1040 с.  

10. Чепурна Т. Німецька мова. Розмовні теми. – Харків Фоліо, 2004. – 318 с. 

11. Постнікова О.М. Німецька мова. Розмовні теми. – К.: “Поліграфкнига”, 

1999. 

12. Факти про Німеччину. – Франкфурт-на- Майні: Societaets-Verlag, 1995. 

13. Themen für die Sekundarstufe – Hermann Schrödel Verlag KG, 1976. 

14. Themen neu 1. Lehrwerk für DaF. Arbeitsbuch – Ismaning: Max Hueber 

Verlag, 1993. 

15. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Sitten, Bräuche und Gewohnheiten. – Bonn: Inter-Nationes, 2000. 

16. Ein Stückchen Deutschland. Bilaterales Landeskundeprogramm Ukraine-

Deutschland. Die Familie – Bonn: Inter-Nationes, 2000. 

17. Ярцев  В.В.   -  „Deutsch  für  Sie"  T.I Учебное пособие.  - M.  Московский 

лицей, 2002. - 360 с. Hörtexte: „Lange nicht gesehen! Wieder unterwegs?", „Viel 

Lärm um Nichtstun" 

18. Кияк Т.Р., Жовкивський А.М. Практический курс фонетики немецкого 

языка. Учебное пособие. – Черновцы, ЧГУ, 1981. – 99 с.  

 

Відеоматеріали 

1. Alles Gute. Ein deutscher Fernsehsprachkurs. Videofilm. 

2. Emil und die Detektive. Художній фільм. Нова і стара версії німецькою 

мовою. 

3. Das fliegende Klassenzimmer.  Spielfilm. 

4. Einblicke. Teil 1,2. Videofilm. 

 

11. Інформаційні ресурси 

 
Інтернет 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  

7. http: //www.schulweb.de  

8. http: //www.zdf.de 

 

 

 

 

 

 


