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Методичні вказівки складено з метою допомогти студентам 

заочного відділення самостійно працювати та вивчати німецьку мову. 
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ВСТУП 

 

 

Навчально-методичні вказівки складено за підручниками М. Р. 

Корольової “ Німецька мова”, А. А. Попова “Практический курс немецкого 

языка” та фонетичним курсом  Д. Миддлмен “Слушаем – правильно говорим”. 

Підручник М. Р. Корольової передбачено як базовий для вивчення німецької 

мови як другої іноземної на заочному відділенні факультету “Референт-

перекладач”.  

  Основна мета вказівок – максимально сприяти тому, щоб допомогти 

студентам самостійно працювати та вивчати німецьку мову. 

Навчально-методичні вказівки складаються з двох основних частин – це 

вступний курс, який містить фонетичний курс, теми аудиторних занять з 

граматики, тексти для роботи з лексичним матеріалом, завдання для 

самостійної роботи за базовим підручником, додаткові завдання з фонетики для 

самостійної роботи та основний курс, який містить докладні вказівки щодо 

виконання вправ для закріплення граматики, роботи з текстом, лексикою, 

виконання творчих завдань та контрольних робіт самостійно за базовими 

підручниками. Також вказівки містять зміст роботи щодо оволодінню мовою, 

поради щодо організації самостійної роботи студентів, навчальний план в 

годинах, критерії оцінок. 
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