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ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Опис дисципліни (анотація) 
 

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова викладання 
Семестр 
 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких викладається 
дисципліна 

Обов’язкова 
Перший (бакалаврський) 
Німецька 
П’ятий-шостий, сьомий-восьмий (відповідно до 
навчального плану) 
6,0 (відповідно до навчального плану) 
Денна, заочна 

 

Результати навчання 
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло систематизувати  
власні знання з основ практичної граматики німецької мови; розпізнавати та сприймати 
граматичні явища на слух; реферувати тексти з використанням вивчених граматичних 
конструкцій; робити письмові повідомлення з використанням граматичних структур; 
здійснювати переклад граматичних конструкцій українською та німецькою мовами; вживати 
вивчені граматичні форми і конструкції в усному та писемному мовленні; володіти основними 
поняттями курсу, знаннями про граматичні категорії та явища німецької мови, класифікацію 
частин мов, морфологічні категорії частин мови, синтаксичні особливості німецької мови. 

 
Зміст навчальної дисципліни. Дієслово. Теперішній час. Präsens. Дієслово. Минулий час. 
Imperfekt. Дієслово. Perfekt, Plusquamperfekt. Дієслово. Майбутній час. Futur. Дієслово. 
Наказовий спосіб. Imperativ. Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv. Дієслово. Модальне дієслово. 
Modalverb. Займенник. Pronomen. Прийменник. Präposition. Прикметник. Adjektiv. 

 

Запланована навчальна діяльність: практичних занять 70 год., самостійної роботи 110 год., 
разом 180 год. 
Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні, наочні методи 
(відеофільми, слайди), робота в групі. 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, виконання вправ, тестування, 
підготовка доповідей, рефератів, іспит. 

Вид семестрового контролю: залік  5 семестр, іспит – 6 семестр. 
 

Навчальні ресурси 

1. Бідюк Н.М. Практичний курс німецької мови: 1 ч. / Н.М. Бідюк, Г.А Дармороз, А.М. Манзій, 
І.М. Наринецький, О.К. Садикова. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2005 – 259 с. 

2. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / Завьялова В.М., Ильина Л.В. – М. : 

ЧеРо, 1995. – 336 с. 

3. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови : навчальний посібник для студентів та 

учнів / Д.А. Євгененко, О.М. Білоус, О.О. Гуменюк, Т.Д. Зелененько, Б.В. Кубинський, О.І. 

Білоус, С.П. Артамоновська. – Вінниця : Нова книга, 2002. –334 с. 
 

Викладач: викладач Левицька Н.В. 



1. ВСТУП 

Дисципліна «Практична граматика німецької мови» є основним навчальним предметом  
у системі професійної підготовки вчителів та передбачає створення необхідних передумов для 
забезпечення високої кваліфікації за рахунок вільного володіння основною іноземною мовою у 
повному обсязі. 

Отже, мета дисципліни – ознайомити студентів із основними положеннями морфології 
німецької мови, забезпечити базу граматично правильної усної та писемної мови, навчити 
студентів писати німецькою мовою. 

Предмет дисципліни. Морфологія німецької мови 

Завдання дисципліни. Дати студентам практичні знання щодо граматичної будови 

німецької мови, необхідні в професійній діяльності викладача і розвинути в них навички 

граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення 

комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати комунікативну 

міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного використання граматичних 

моделей; розширити рамки лінгвістичної та граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні 

норми німецької мови, але й деякі відхилення від норм. 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло 
систематизувати власні знання з основ практичної граматики німецької мови; розпізнавати та 
сприймати граматичні явища на слух; реферувати тексти з використанням вивчених 
граматичних конструкцій; робити письмові повідомлення з використанням граматичних 
структур; здійснювати переклад граматичних конструкцій українською та німецькою мовами; 
вживати вивчені граматичні форми і конструкції в усному та писемному мовленні; володіти 
основними поняттями курсу, знаннями про граматичні категорії та явища німецької мови, 
класифікацію частин мов, морфологічні категорії частин мови, синтаксичні особливості 
німецької мови. 

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва розділу (теми) 

Кількість годин, відведених на: 

Денна форма Заочна форма 

лекції 
практичні  

заняття 
СРС лекції 

практичні  

заняття 
СРС 

 П’ятий семестр Cьомий семестр 

Тема 1. Дієслово. Теперішній час. Präsens  6 10  

3 42 Тема 2. Займенник. Pronomen  6 10  

Тема 3. Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ.  6 10  

Тема 4. Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb.  6 10  

3 42 Тема 5. Дієслово. Майбутній час. Futur.  6 10  

Тема 6. Тренування вивченого матеріалу. 
Підготовка до контрольної роботи 

 4 6  

Разом за 5-й/7-й семестр:  34 56  6 84 

                                                                         Шостий семестр Восьмий семестр 

Тема 7. Дієслово. Минулий час. Imperfekt  6 9  

3 42 
Тема 8. Дієслово. Минулий час. 
Perfekt, Plusquamperfekt. 

 6 9  

Тема 9. Прийменник. Präposition.  6 9  
Тема 10. Прикметник. Adjektiv.  6 9  

3 42 
Тема 11. Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv.  6 9  

Тема 12. Тренування вивченого матеріалу. 
Підготовка до іспиту. 

 6 9  

Разом за 6-й/8-й семестр:  36 54  6 84 



 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.2 Зміст лабораторних (практичних, семінарських) занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 
 

№ 
з/п 

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
Кількість 

годин 

П’ятий семестр 

1 Дієслово. Теперішній час. Präsens 

Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

2 Займенник. Pronomen 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

3 Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

4 Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

5 Дієслово. Майбутній час. Futur. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

6 Тема 6. Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної 

роботи 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

4 

 Разом: 34 
 Шостий семестр  

1 Дієслово. Минулий час. Imperfekt 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

2 Дієслово. Минулий час. Perfekt, Plusquamperfekt. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

3 Прийменник. Präposition. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

4 Прикметник. Adjektiv. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

5 Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 

6 Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до іспиту. 6 
 Разом: 54 

 

Перелік практичних занять для студентів заочної форми навчання 

 
№ 
з/п 

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
Кількість 

годин 

Сьомий семестр 

1 Дієслово. Теперішній час. Präsens 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

 
 
 

3 
2 Займенник. Pronomen 

Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

3 Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

4 Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

 

 
 

3 
5 Дієслово. Майбутній час. Futur. 

Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 



6 Тема 6. Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної 

роботи 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

 Разом: 6 
 Восьмий семестр  

1 Дієслово. Минулий час. Imperfekt 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

 

3 2 Дієслово. Минулий час. Perfekt, Plusquamperfekt. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

3 Прийменник. Präposition. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

4 Прикметник. Adjektiv. 
Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

 

3 5 Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv. 

Літ.: [3]; [4]; [6]; [9] 

6 Тренування вивченого матеріалу. Підготовка до іспиту. 
 Разом: 6 

 
 

Зміст самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 
 П’ятий семестр  

1-3 Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою 
“Дієслово. Теперішній час. Präsens”. 

10 

4-6 Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою 

“Займенник. Pronomen”. 

10 

7-9 Підготовка   до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 
“Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ”. 

10 

10-12 Підготовка   до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 
“Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb”. 

10 

13-15 Підготовка  до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 
“Дієслово. Майбутній час. Futur”. 

10 

16-17 Підготовка до контрольної роботи 6 
 Разом: 56 
 Шостий семестр  

1-3 Опрацювання матеріалу за темою “Дієслово. Минулий час. Imperfekt”. 10 

4-6 Опрацювати матеріал за темою “Дієслово. Минулий час. Perfekt, 
Plusquamperfekt”. 

10 

7-9 Опрацювання матеріалу за темою “Прийменник. Präposition”. 10 

10-12 Опрацювати матеріал за темою “Прикметник. Adjektiv”“  

10 

13-15 Опрацювання матеріалу за темою “Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv”. 10 

16-18 Підготовка до іспиту 6 
 Разом: 56 



Зміст самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 
 П’ятий семестр  

1-3 Підготовка до практичного заняття. Опрацювання матеріалу за темою 
“Дієслово. Теперішній час. Präsens”. 

 
 
42 4-6 Підготовка до практичного заняття. Опрацювати матеріал за темою 

“Займенник. Pronomen”. 

7-9 Підготовка   до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 
“Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ”. 

10-12 Підготовка   до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 
“Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb”. 

 
 
42 13-15 Підготовка  до  практичного  заняття.  Опрацювати матеріал за темою 

“Дієслово. Майбутній час. Futur”. 
16-17 Підготовка до контрольної роботи 

 Разом: 84 
 Шостий семестр  

1-3 Опрацювання матеріалу за темою “Дієслово. Минулий час. Imperfekt”.  
 

42 4-6 Опрацювати матеріал за темою “Дієслово. Минулий час. Perfekt, 
Plusquamperfekt”. 

7-9 Опрацювання матеріалу за темою “Прийменник. Präposition”. 

10-12 Опрацювати матеріал за темою “Прикметник. Adjektiv”“  
 

42 13-15 Опрацювання матеріалу за темою “Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv”. 

16-18 Підготовка до іспиту 
 Разом: 84 

 

 

 

На індивідуальну роботу студентам заочної форми навчання у третьому і четвертому 

семестрах видаються контрольні роботи. Вимоги до їх виконання, методичні вказівки і варіанти 

встановлюються методичними рекомендаціями щодо виконання контрольних робіт, які кожний 

студент отримує на кафедрі. Самостійна робота студентів заочної форми навчання полягає у 

систематичному опрацюванні програмного матеріалу, підготовці до практичних занять, виконанні 

лексико-граматичних та комунікативних вправ, що сприяють розвитку творчих здібностей, 

асоціативного мислення, логічної пам’яті.  

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

методів, зокрема, проектної роботи, застосуванні інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, використанні Інтернет-ресурсів, навчанні у комп’ютерному середовищі (форуми, 

блоги, електронна пошта). 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також у дні проведення 

контрольних заходів, встановлених робочим планом дисципліни. Семестровий контроль 

проводиться у формі іспиту. При цьому при виведенні остаточної оцінки враховуються результати 

поточного контролю.  

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 
підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і 
зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно 
від структури дисципліни і важливості окремих видів її робіт.  



Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями: 

Оцінка за 

національ- 

ною 

шкалою 

Узагальнений критерій  

Відмінно Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, 

легко в ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат; уміє 

пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено 

висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає 

грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і у письмовій формі), 

якісне зовнішнє оформлення роботи. Студент не вагається при видозміні 

запитання, вміє робити детальні та узагальнюючі висновки. При відповіді 

допустив дві–три несуттєві похибки. 

Добре Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє 

понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо 

використовує теоретичні знання для вирішення практичних задач; виклад 

відповіді грамотний, але у змісті і формі відповіді можуть мати місце 

окремі неточності, нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь 

студента має будуватися на основі самостійного мислення. Студент у 

відповіді допустив дві–три несуттєві помилки. 

Задовільно Студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за 

професією,  справляється з виконанням практичних завдань, передбачених 

програмою. Як правило, відповідь студента будується на рівні 

репродуктивного мислення, студент має слабкі знання структури курсу, 

допускає неточності і суттєві помилки у відповіді, вагається при відповіді 

на видозмінене запитання. Разом з тим набув навичок, необхідних для 

виконання нескладних практичних завдань, які відповідають мінімальним 

критеріям оцінювання і володіє знаннями, що дозволяють йому під 

керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. 

Незадовіл

ьно 

Студент  виявив розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і 

другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх 

зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати 

знання при вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка 

«незадовільно» виставляється студенту, який не може продовжити 

навчання без додаткової роботи з вивчення дисципліни. 



Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів денної 

форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 
 

 
Аудиторна робота 

Самостійна, індивідуальна Семестровий контроль, 
 робота залік, іспит     

    П’ятий семестр  

     Підсумковий 

 Практичні заняття Тестовий контроль: контрольний захід 

     1 

ВК
*
: 0,4  0,4 0,2 

    Шостий семестр  

 Аудиторна робота  Контрольні заходи Підсумковий 
     

контрольний захід      

 Практичні заняття  Тестовий контроль контроль 

     1 

ВК
*
: 0,4   0,2 0,4 

 

Умовні позначення: Т – тема дисципліни; ВК – ваговий коефіцієнт. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів 

заочної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами  

Аудиторна 
  Семестровий 

Самостійна, індивідуальна робота контроль  

робота    (іспит)     

  __________ семестр  

Практичні Контрольна робота 
Підсумковий 

контрольний захід  
заняття 

  
 

Якість виконання Оцінка за захист 1   

ВК
*
: 0,3 0,1 0,1 0,5 



Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Інституційна 

інтервальна 

шкала балів 

 

Вітчизняна оцінка, критерії 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

 

FX 
 

2,00–2,99 
 

2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових знань з 
дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 
повторне вивчення дисципліни 

 
Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з дисципліни, 

знаходиться у межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться оцінка 
«зараховано», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній 
студентом кількості балів відповідно до таблиці Співвідношення. 

 

 
4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗДОБУТИХ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ 

 
1. Дієслово. Теперішній час. Präsens. 

2. Дієслово. Минулий час. Imperfekt. 

3. Дієслово. Perfekt, Plusquamperfekt. 

4. Дієслово. Майбутній час. Futur. 

5. Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ. 

6. Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv. 

7. Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb. 

8. Займенник. Pronomen. 

9. Прийменник. Präposition. 

10. Прикметник. Adjektiv. 

 

 
8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Король С.В. Passiv (Theorie und Übungen) : методичні вказівки з вивчення пасивного 

стану дієслів в німецькій мові / С.В. Король. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 43 с. 

2. Kommunikationsthemen : методичні вказівки до читання та вивчення тем з німецької 

мови для студентів курсу спеціальності «Переклад» / С.В.Король, О.Є. Кулик, О.Б. Павлик. – 

Хмельницький : Технологічний університет Поділля, 2001. – 33 с. 



3. Was feiert der Deutsche? Methodische Anweisungen und praktische Aufgaben zum 

Videokurs für die Studenten der Fachrichtung „Dolmetschen und Übersetzen”. [Німеччина та її 

свята. Методичні вказівки і практичні завдання до відео курсу для студентів спеціальності 

“Переклад”] / О.К. Садикова, Г.А. Дармороз, О.Є. Кулик. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 43 с. 

(нім.). 

4. Das Adjektiv. Methodische Anweisungen und praktische Aufgaben für die Entwicklung der 

grammatische Kenntnisse und Fehigkeiten der Studenten in der Fachrichtung „Dolmetschen und 

Übersetzen” [Прикметник. Методичні вказівки і практичні завдання для розвитку граматичних 

знань та навичок студентів спеціальності “Переклад”] / Н.В. Левицька, Т.А. Майстер. – 

Хмельницький : ХНУ, 2006. – 40 с. (нім.). 

5. Методичні вказівки з курсу “Практична фонетика німецької мови” / Т.В. Мацько. – 

Хмельницький : ТУП, 1999. – 35 с. 

6. Satzgefüge im Deutschen. Methodische Anleitungen und praktische Aufgaben für die 

Studenten des III. Studienjahres der Fachrichtung “Angewandte Sprachwissenschaft” 

[Складнопідрядне речення в німецькій мові. Методичні вказівки та практичні завдання для 

студентів ІІІ курсу спеціальності “Переклад”] / І.М. Наринецький. – Хмельницький : ТУП, 2002. 

– 27 с. 

7. Zeitformen des Verbes in Deutschen. Methodische Anweisungen und praktische Aufgaben 

für die Entwicklung der grammatischen Kenntnisse und Fertigkeiten der Studenten in der Fachrichtung 

„Dolmetschen und Übersetzen” [Часові форми дієслова у німецькій мові. Методичні вказівки і 

практичні завдання для розвитку граматичних знань та навичок студентів спеціальності 

“Переклад”] / І.М. Наринецький. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 69 с. (нім.). 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

4. Бідюк Н.М. Практичний курс німецької мови: 1 ч. / Н.М. Бідюк, Г.А Дармороз, А.М. 

Манзій, І.М. Наринецький, О.К. Садикова. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2005 – 259 с. 

5. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / Завьялова В.М., Ильина Л.В. – 

М. : ЧеРо, 1995. – 336 с. 

6. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови : навчальний посібник для 

студентів та учнів / Д.А. Євгененко, О.М. Білоус, О.О. Гуменюк, Т.Д. Зелененько, Б.В. 

Кубинський, О.І. Білоус, С.П. Артамоновська. – Вінниця : Нова книга, 2002. –334 с. 

7. Петренко О. Совершенствуем знания немецкого языка / О. Петренко. – К. : Методика, 

1996. – 336 с. 

8. Бідюк Н.М. Практичний курс німецької мови : 2 ч. / Н.М. Бідюк, Г.А Дармороз, А.М. 

Манзій, І.М. Наринецький, О.К. Садикова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 295 с. 

9. Behal-Thomsen. Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität / Behal- 

Thomsen, Lundquist-Mog, Mog. – Berlin und München : Langenscheidt K. G. – 1993. – 248 s. 

10. Texte und Übungen für Hauslektüre : збірник текстів до аналітичного читання 

німецькою мовою для студентів III-IV курсів спеціальності «Переклад» / Т.В. Мацько. – 

Хмельницький : ТУП, 2000. – 103 с. 

11. Роздатковий матеріал (папка Практичний курс німецької мови IІІ курс). 
12. Deutsch. Grammatische Aufgaben für die Studenten der jüneren Studienjahre : [Німецька 

мова. Граматичні завдання для студентів молодших курсів] / І.В. Коваль, Л.А. Кухар. – 

Хмельницький : ХНУ, 2008. – 88 с. (нім.). 

13. Texte und Übungen für Selbststudium [Тексти та вправи для самостійного читання : 

методичні вказівки до читання та вивчення розмовних тем для студентів спеціальності 

“Переклад”] / Г.А. Дармороз. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 27 с. (нім.). 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Електронний університет: 

1. Модульне середовище для навчання (розміщені усі необхідні матеріали з дисципліни, 

в тому числі тестові завдання для поточного та семестрового контролю знань). 

2. Електронна бібліотека університет
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