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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни „Нiмецька мова“” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів наук за напрямом підготовки: соціологія, 

політологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. 
 

 
 

 

напряму  

6.030101 Соціологія 6.030103 Політологія, 6.130102 Соціальна робота, 6.030302 Реклама і 

зв'язки з громадскістю 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є граматична будова мови, лексичні одиниці 

загальної та фахової тематики. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох розділів: 

1.Граматика 

2.Усна практика 

3.Фонетика або лексика 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є практичне оволодіння студентами цією 

мовою, що передбачає формування навичок в різних видах мовної діяльності, отримання 

та передача відповідної (наукової) інформації. У процесі досягнення цієї мети 

реалізуються загальноосвітні та виховні завдання, розвивається лінгвістична культура, йде 

знайомство з основними досягненнями світової культури. Робота по всім аспектам 

вивчення німецької  мови ведеться на основі порівняння особливостей будови німецької  

мови з рідними мовами (українською або російською). 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
 засвоєння правил німецької  фонетики та формування навичок нормативної 

німецької  вимови; 

 засвоєння правил німецької  граматики; 

 засвоєння лексичних одиниць загальної тематики; 

 формування навичок монологічного та діалогічного мовлення за даною тематикою; 

 формування навичок письма; 

 формування навичок перекладу з німецької  рідною мовою; 

 формування навичок користування словником; 

 формування мотивації до вивчення німецької мови та сприяння поглибленню у 

студентів інтересу до німецької  мови. 

На першому році навчання студент повинен оволодіти основами фонетики, засвоїти 

техніку читання та поповнювати лексичний запас в першу чергу на базі інтернаціональної 

лексики. 

Загальний обсяг активної лексики на кінець першого етапу навчання складає близько 

1500 лексичних одиниць 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

По закінченню першого року навчання студент повинен: 

(1) знати: фонетичну будову мови;  

(2) базовий лексичний матеріал та інформацію за темами:  
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 „Знайомство“, „Навчання в університеті“, „Наш університет“, „Сім’я“, „День 

народження“, „У гостях“, „Мій друг“, „Зовнішність і риси характеру людини“, “Моя 

квартира/кімната”, „Мій день“, „Дозвілля“, „Пошта“,  
базовий граматичний матеріал за темами: 

      Іменник. Рід. Число. Артикль, його вживання. Давальний і знахідний відмінки 

іменників. Особові займенники. Присвійні займенники. Теперішній час дієслів. Наказовий 

спосіб дієслів. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що 

керують давальним відмінком Складений дієслівний присудок. Порядок слів у 

розповідному і питальному реченні. Заперечення.Дієслова з відокремлюваними та 

невідокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова. Минулий час (Perfekt). Модальні 

дієслова. Кількісні числівники. Прийменники, що керують давальним й знахідним 

відмінком. Складносурядне речення. Відмінювання іменника у родовому відмінку. 

Відмінювання прикметників. Питальні займенники Welcher? Was für ein? Неозначено-

особовий займенник man. Займенникові прислівники. Порядкові числівники. 

  вміти:  
 розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на 

задоволення конкретних потреб.  

 представити себе й інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи — 

наприклад, де людина живе, яких людей вона знає або які речі вона має — і 

відповідати на запитання такого типу.  

 порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко.  

  

На другому році навчання продовжується удосконалення вимови, усного мовлення, 

читання. 

 базовий лексичний матеріал та інформацію за темами“, „Що професія повинна 

давати людині“, „Шлюб і сімя“, „Медичне обслуговування. Місто й село“, 

„Сучасність проблеми виховання“. 

базовий граматичний матеріал за темами: 

 Складнопідрядне речення. Підрядне з’ясувальне речення. Підрядне речення 

причини. Прийменники, що керують родовим відмінком. Минулий час Präteritum. 

Минулий час Plusquamperfekt. Пасивна форма дійсного способу (Passiv). Вживання 

артиклю перед іменами, що означають речовину. Парні сполучники. Підрядні 

речення часу. Підрядні означальні речення. 

 На основі знань з граматики, а також уміння працювати зі словником продовжується 

розвиток навичок читання літератури за фахом та починається робота по навчанню 

учбовому реферуванню та анотуванню текстів. Загальний обсяг активної лексики на 

кінець другого року навчання складає близько 2000 лексичних одиниць. 

По закінченню другого року навчання студент повинен: 

знати: лексичний матеріал - близько 2000 лексичних одиниць та граматичну будову 

мови  

вміти:  

 розуміти речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього 

стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева 

географія, працевлаштування). 

 спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого 

обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. 

описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та 

пояснити безпосередні потреби. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника 

Галузь знань (предметна 

область), напрям, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти / освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів  – 6 

(І семестр – 1,5 

ІІ семестр – 1,5 

Ш семестр – 1,5 

ІV семестр – 1,5 ) 

Галузь знань (предметна 

область) 

0301 Соціально-політичні 

науки 

 

Напрям: 
 6.030101 Соціологія 6.030103 

Політологія, 6.130102 

Соціальна робота, 6.030302 

Реклама і зв'язки з 

громадскістю  

 

 

 

 

Рівень вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний 

рівень) 

бакалавр_ 

 

 
 

Нормативна  

Рік підготовки 

1-й  - 2 й 

 

Загальна кількість годин  

для денної форми 

навчання - 216 

1-й рік – 108 

2-й рік - 108 

Семестр 

1-й – 4-й 

 

Практичні 

всього - 140 год. 

(І семестр – 36; 

ІІ семестр – 34; 

Ш семестр – 36; 

ІVсеместр – 34). 

Самостійна робота 

всього - 76 год. 

(І семестр – 19; 

ІІ семестр – 19; 

Ш семестр – 19; 

ІVсеместр – 19). 

Вид контролю:  

1-й семестр – залік 

2-й семестр – залік 

3-й семестр – залік 

4-й семестр - екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%)    

 для денної форми навчання –  64% 

для заочної форми навчання –  36% 

 

 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

 Семестр 1 

Розділ 1. Граматика 

Іменник. Рід. Число. Артикль, його вживання. Давальний і знахідний відмінки іменників. 

Особові займенники. Присвійні займенники. Теперішній час дієслів. Наказовий спосіб 

дієслів. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують 

давальним відмінком Складений дієслівний присудок. Порядок слів у розповідному і 

питальному реченні. Заперечення. 
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Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, читання та переклад тексту 

за даними темами: „Моя біографія“, “Моє навчання”, “В аудиторії”, „На занятті з 

німецької мови“, „Моя родина“, “Мій день народження”, “Мій друг”. 

 

 Розділ 3. Фонетика 

Вступний фонетичний курс. Алфавіт. Система голосних звуків. Довгота та короткість. 

Система приголосних звуків. Дифтонги. Африкати. Наголос у словах. Інтонація у реченні. 

Читання іншомовних та інтернаціональних слів. Наголос у композитах. Наголос у 

словосполученні та реченні. Паузи.. 
 

 Семестр 2 

 Розділ 1. Граматика 

Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова. 

Минулий час (Perfekt). Модальні дієслова. Кількісні числівники. Прийменники, що 

керують давальним й знахідним відмінком. Складносурядне речення. 

 

Розділ 2. Усна практика 

 Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, читання та переклад 

тексту за даними темами: “Моя квартира/кімната”, „Мій робочий день“, “Мій вихідний 

день”, “На пошті”. 

. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів країнознавчого та загального характеру. Поповнення 

лексичного запасу.(мінімум 1500 слів). Перекази текстів. 

 

 Семестр 3. 

Розділ  1. Граматика  
Відмінювання іменника у родовому відмінку. Відмінювання прикметників. Питальні 

займенники Welcher? Was für ein? Неозначено-особовий займенник man. Займенникові 

прислівники. Порядкові числівники. Складнопідрядне речення. Підрядне з’ясувальне 

речення. Підрядне речення причини. Прийменники, що керують родовим відмінком. 

  

Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, читання та переклад тексту 

за даними темами: „Чому не можна орієнтуватися тільки на заробітну плату при виборі 

професії“, „Шляхи зниження рівня безробіття в Україні“, „Поняття основної сімї у 

Німеччині“ „Як понизити статистику розлучень“. 

 

Розділ 3. Лексика 

Удосконалення навичок оглядового читання на матеріалі спеціальної літератури. Читання 

та переклад простих текстів за фахом. 

 

Семестр 4.  

Розділ 1. Граматика  

Минулий час Präteritum. Минулий час Plusquamperfekt. Пасивна форма дійсного способу 

(Passiv). Вживання артиклю перед іменами, що означають речовину. Парні сполучники. 

Підрядні речення часу. Підрядні означальні речення. 
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Розділ 2. Усна практика 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, читання та переклад тексту 

за даними темами: „Умови підвищення якості медичної допомоги населення“, „Приватна 

лікувальна практика в Німеччині“, „Безкраїй індивідуалізм  Так чи Ні ?“, „Шляхи 

зміцнення звязку між дорослими й дітьми“. 

Розділ 3. Лексика 

Читання та переклад текстів науково-популярного характеру за фахом. Поповнення 

лексичного запасу (мінімум 2000 слів). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

п с. р. 

1 2 3 

 

4 

Семестр 1. 

Розділ 1. Граматика 22 12 10 

Розділ 2. Усна практика  17 12 5 

Розділ 3.Фонетика 16 12 4 

Разом за семестр 55 36 19 

Семестр 2.  

Розділ 1. Граматика 24 14 10 

Розділ 2. Усна практика  15 10 5 

Розділ 3.Лексика 14 10 4 

Разом за семестр 53 34 19 

 Усього годин  108 70 38 

 

Семестр 3. 

Розділ 1. Граматика 22 12 10 

Розділ 2. Усна практика  17 12 5 

Розділ 3.Лексика 16 12 4 

Разом за семестр 55 36 19 

Семестр 4. 

Розділ 1. Граматика 24 14 10 

Розділ 2. Усна практика  15 10 5 

Розділ 3.Лексика 14 10 4 

Разом за семестр 53 34 19 

 Усього годин  108 70 38 

 

 

5. Теми практичних занять 

1 семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1.1. Правила з граматики. Іменник. Рід. (Завьялова В.М. урок1) 

Виконання граматичних вправ.  

 

2 

2.1. Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: „Знайомство“ 2 
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(Завьялова В.М. урок 1) 

3.1. Особливості фонетики німецької мови. Алфавіт. Система голосних 

звуків. Довгота та короткість. [α:], [а], [u:], [υ], [о:], [о], [i:], [i], [е:], 

[ε], [ε:]. (Гусева П.Т. ч 1) 

 

4 

 Складання діалогів на тему „Знайомство“ 

1.2. Правила з граматики. Число. Артикль, його вживання. Давальний і 

знахідний відмінки іменників. Особові займенники. (Завьялова 

В.М. урок 1, 2) 

Виконання граматичних вправ. 

 

 

2 

 

2.2. Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: „Навчання в 

університеті“ (Гоголєва Г.В. ч 1. Lektion 1) 

 

2 

 

 

3.2. Особливості фонетики німецької мови. Система приголосних 

звуків. [l], [h], [s], [z], [∫].[m], [n], [b], [d], [t], [p], [k], [g], [f], [v], [ç], 

[х], [j]. Дифтонги. (Гусєва П.Т., Шумська О.М.)с. 20-25Африкати. 

Наголос у словах. Інтонація у реченні.  

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даною темою. 

Розмовна тема: „Моя біографія“. 

 

 

4 

1.3. Правила з граматики. Присвійні займенники. Теперішній час 

дієслів. Наказовий спосіб дієслів. Прийменники, що керують 

знахідним відмінком. (Завьялова В.М. урок 3) 

Виконання граматичних вправ. 

 

 

2 

 

 

2.3. Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: „Сім’я“, 

„День народження“ (Гоголева Г.В. ч1. Lektion 2) 

 

2 

3.3 Особливості фонетики німецької мови. Читання іншомовних та 

інтернаціональних слів. Наголос у композитах. Наголос у 

словосполученні та реченні. Паузи. (Гусева П.Т.ч 1.)  

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даними темами. 

Розмовні теми: Моє навчання”, “В аудиторії”, „На занятті з 

німецької мови“. (Завьялова В.М. урок 2) 

 

 

 

 

4 

1.4. Правила з граматики. Прийменники, що керують давальним 

відмінком Складений дієслівний присудок. Порядок слів у 

розповідному і питальному реченні. Заперечення. (Завьялова В.М. 

урок 4) 

Виконання граматичних вправ. 

 

4 

 

 

2.4. Подача та закріплення лексичних одиниць за темою:  

„Зовнішність і риси характеру людини“„Мій друг“. (Гоголева Г.В. 

ч 1, Lektion 3) 

 

2 
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3.4. 

Особливості фонетики німецької мови. Наголос у композитах. 

Наголос у словосполученні та реченні. Паузи. (Гусєва П.Т. ч 1) 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даними темами. 

Розмовні теми: „Моя родина“, “Мій день народження”, “Мій друг”. 

 

 

 

 

4 

Котроль: письмова робота 2 

Разом  36 

 

 

2 семестр 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

 

1.1. 

Правила з граматики. Дієслова з відокремлюваними та 

невідокремлюваними префіксами. (Завьялова В.М. урок 5) 

Виконання граматичних вправ. 

4 

2.1. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою:  

“Моя квартира/кімната” (Гоголева Г.В. ч1 , Lektion 4) 
2 

3.1. 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даною темою. 

Розмовна тема: “Моя квартира/кімната”.  

4 

1.2. 

Правила з граматики. Зворотні дієслова. (Завьялова В.М. урок 

6) 

Виконання граматичних вправ. 

4 

2.2. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою:  

„Мій день“, „Дозвілля“.(Гоголева Г.В. ч 1, Lektion 5) 
4 

3.2. 

 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даними темами. 

Розмовні теми: „Мій робочий день“, “Мій вихідний день”. 

4 

1.3. 

Правила з граматики. Модальні дієслова.  Складносурядне 

речення. (Завьялова В.М. урок 7,9) 

Виконання граматичних вправ. 

6 

2.3. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: 

„Пошта“.(Гоголева Г.В. ч 1, Lektion 6) 
2 

3.3. 

 

 

 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даною темою. 

Розмовна тема: „На пошті“. 

2 

Котроль: письмова робота 2 

Разом 34 

Усього годин за перший рік навчання 70 
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3 семестр 

 

№ з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

  

1.1. 

Правила з граматики. Відмінювання іменника у родовому 

відмінку. Відмінювання прикметників. Питальні займенники 

Welcher? Was für ein? (Завялова)с.114. 

Виконання граматичних вправ 

6 

2.1. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: 

„Що професія повинна давати людині“. 
4 

3.1. 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даною темою. Розмовні теми:  

„Чому не можна орієнтуватися тільки на заробітну плату при 

виборі професії“, „Шляхи зниження рівня безробіття в 

Україні“. 

4 

1.2. 

Правила з граматики. Неозначено-особовий займенник 

man.Займенникові прислівники. Порядкові числівники. 

Складнопідрядне речення. Правила по граматиці. 

Складнопідрядне речення. Підрядне з’ясувальне речення. 

Підрядне речення причини. Прийменники, що керують 

родовим відмінком. (Завялова) с.133 

Виконання граматичних вправ. 

8 

2.2. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою: „Шлюб і 

сімя“. 
6 

3.2. 

 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даними темами. 

Розмовні теми:  

„Поняття основної сімї у Німеччині“ „Як понизити 

статистику розлучень“. 

6 

Конроль: письмова робота 2 

Разом 1 36 

 

4 семестр 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

 

1.1. 

Правила з граматики. Минулий час Präteritum. Минулий час 

Plusquamperfekt. (Завялова)с.201 

Виконання граматичних вправ. 

 

4 

 

2.1. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою:  

„Медичне обслуговування. Місто й село“. 
4 

3.1. 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даною темою. 

Розмовні теми: „Умови підвищення якості медичної 

4 
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допомоги населення“, „Приватна лікувальна практика в 

Німеччині“. 

1.2. 

Правила з граматики. Пасивна форма дійсного способу 

(Passiv). Вживання артиклю перед іменами, що означають 

речовину. Парні сполучники. Правила по граматиці. Підрядні 

речення часу. Підрядні означальні речення. (Завялова)с.288 

Виконання граматичних вправ. 

10 

2.2. 
Подача та закріплення лексичних одиниць за темою:  

„Сучасність проблеми виховання“. 
4 

3.2. 

 

Складання діалогів, написання невеликих творів, аудіювання, 

читання та переклад тексту за даними темами. 

Розмовні теми: „Безкраїй індивідуалізм  Так чи Ні ?“, 

„Шляхи зміцнення звязку між дорослими й дітьми“. 

6 

Контроль: письмова робота 
2 

Разом  
34 

Усього годин за другий рік навчання 70 

Усього годин за курс навчання 140 

 

6. Самостійна робота 

 

1 семестр 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

 

18 

1) Виконання усіх необхідних вправ з граматики та фонетики; 

2) Написання невеликих творів за темами: “Яким я бачу мій 

університет у майбутньому”“Про такий день народження я 

мрію”“Чому я пишаюсь моїм другом?” 

 

 

2 семестр 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

 

20 1) Виконання усіх необхідних вправ з граматики та фонетики; 

2) Написання невеликих творів за темами: “Про таку кімнату я 

мрію”, “Канікули, про які я мрію”. 

Усього годин за перший рік навчання 38 
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3 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

 

 

18 

1) Виконання усіх необхідних вправ з граматики та фонетики; 

2) Складання діалогів та написання невеликих творів за даними 

темами. 

 

 

4 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

 

 

20 
1) Виконання усіх необхідних вправ з граматики та фонетики; 

2) Складання діалогів та написання невеликих творів за даними 

темами. 

Усього годин за другий рік навчання 38 

Усього годин за курс навчання 76 

 

7. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачаються 

 

8. Методи навчання 

Методичні прийоми навчання: 

1. Словесні методи навчання: розповідь, бесіда, пояснювання граматичного матеріалу. 

2. Наочні методи навчання: демонстрація, ілюстрація. 

3. Практичні методи навчання: письмові вправи, аналіз тексту. 

4. Рольові ігри. 

5. Робота з підручником. 

 

9. Методи контролю 

 Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування; 

 метод письмового контролю: письмовий залік, екзамен; 

 метод тестового контролю: контрольна робота; 

 метод самоконтролю. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Бали:  Бали: підсумкова робота Сума балів 

Практичні 

заняття 

60 

(30* + 30**) 

( поточна успішність + 

письмова контрольна 

робота) 

40*** 100 

* поточна успішність середній бал ×6. 

** контрольна робота        

*** середній бал ×8 
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Форми контролю навчальних здобутків студентів: 

Тема 1 та Тема 3 – лексико-граматичний переклад. 

Тема 2 – усна відповідь; словниковий диктант. 

Тест вважається виконаним, якщо студент правильно виконує не менш 50% завдань. 

 

Письмова контрольна робота 

Тестові завдання на множинний вибір 

Кількість 

завдань 

кількість контрольних 

елементів 
кількість балів час виконання 

30 30 

30 

( по 1 балу за кожну вірну 

відповідь) 

45 хвилин 

15 15 
15 (по 2 бали кожну вірну 

відповідь) 
45 хвилин 

 

 

Письмова підсумкова робота (залік) 

1. Переклад тексту з іноземної мови рідною (залік) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

тексту 

 

20 

500 (700-1200 

відповідно 

семестру) 

 

20 45 хвилин 

 

 

2. Лексико-граматичний переклад (залік) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

речень з рідної 

мови 

іноземною 

 

20 

 

500  

 

20 
45 хвилин 

 

Письмова підсумкова робота (екзамен) 

1.Переклад тексту з іноземної мови рідною (екзамен) 

тип завдання 

кількість 

контрольних 

елементів 

кількість знаків кількість 

балів час виконання 

переклад 

тексту 

 

20 

 

1500  

 

20 45 хвилин 
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2.Анотування тексту (екзамен) 

тип завдання 
кількість контрольних 

елементів 
кількість балів 

час 

виконання 

Анотування  

загальнонаукового тексту 
10 речень 20 45 хвилин 

 

 

Шкала відповідності оцінки (за національною системою)  

кількості штрафних балів для перекладу 

 

Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 

балів на 

«відмінно» 

Кількість 

штрафних балів 

на «добре» 

Кількість 

штрафних 

балів на 

«задовільно» 

Кількість 

штрафних балів 

на 

«незадовільно» 

40 0 – 4 4,5 – 12 12,5 – 20 20,5 і більше 
  

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

11.Рекомендована литература 

Базова 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці ХНУ, на кафедрі  

або у електронній версії) 

1. Соціологія чи це цікаво?: Навчальні матеріали для студентів соціологічного 

факультету/ Шумський Л.М. ― Х. ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2003. ― 44 с. 

2. Гусєва П. Т., Шумська О. М. Швидко навчись правильно читати німецькою. – Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. – 157 с. 

3. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 

1995. – 336 с. 

4. Гоголєва Г.В. Починаємо вивчати німецьку. Навчальний посібник для студентів-

негерманістів І-ІІ курсів університету. – Харків. – 2003. – Ч.ІІ. – 92 с. 

5. Дрейер, Шмитт. Совершенствуем знание немецкого языка. – К.:Методика. – 2000. – 

336 с. 
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Допоміжна 

(доступна у Центральній науковій бібліотеці ХНУ, на кафедрі  

або у електронній версії) 

1. Усна німецька мова. Навчально-методичний посібник для студентів І–ІІ курсів 

немовних факультетів університету. – Харків: Харківський національний 

університет, 2000. – 116 с. 

2. Гусєва П. Т., Гоголєва Г.В., Корогодіна С.Ф. “Streiflichter aus Deutschland”. – 

Харків: Ранок, 2009. – 80 с. 

3. Гусєва П. Т., Гоголєва Г.В. “Streiflichter aus den deutschsprachigen Ländern”. – 

Харків: Ранок, 2009. – 96 с. 

4. Гусєва П. Т., Гоголєва Г.В. “Streiflichter aus der Ukraine”. – Харків: Ранок, 2009. – 80 

с. 

5. Німецька мова: Довідник. – Х.: Веста, 2009. – (Серія журналу “Вісник ТІМО”) – 

112 с. 

6. Німецька мова. Короткий довідник. – Х.: Ранок, 2009. – 160 с. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. Аудіозаписи до підручника „Themen neu“. 

2. Аудіозаписи „Wieso nicht?“ 

3. Відеокурс „Anna, Oskar und Herr Schmidt“. 2 частини. 

4. Відеокурс „Schau mal an“. 2 частини. 

5. Відеофільми з країнознавства Німеччини, Австрії. 

6. Комп’ютерны програми: 

 Übungsblätter per Mausklick 

 Echtes Deutsch 

 Hot Potatoes 

 Tell me more 

7. Сайти в Інтернеті (навчальні, інформаційні, пошукові): 

www.goethe.de 

www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm 

www.moment-mal.de 

www.sowieso.com 

www.themen-neu.de 

www.wikipedia.de 

www.google.de 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5831/2/Gogoleva%201%20Pochinae

mo.pdf 

(Гоголева А.В.) 

 

http://www.novsu.ru/file/1111728 

(Завьялова В.М.) 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21R

EF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S 

(Гусева П.Т.) 

 

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm
http://www.moment-mal.de/
http://www.sowieso.com/
http://www.themen-neu.de/
http://www.wikipedia.de/
http://www.google.de/
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5831/2/Gogoleva%201%20Pochinaemo.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5831/2/Gogoleva%201%20Pochinaemo.pdf
http://www.novsu.ru/file/1111728
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S

