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Німецька мова - державна мова Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну, 

Швейцарії. Це одна із найбільш популярних мов у світі. На німецькій 

зараз розмовляє понад 100 млн. чоловік.  

 

Історія німецької мови.  

Становлення до виду, який ми знаємо 
 

З якого століття історія німецької мови бере свій початок? Якою 

була мова в самому початку і як стала такою, якою ми її знаємо?  

 

В історії німецької мови буде цікаво розібратися багатьом, не тіль-

ки тим, хто вирішив її вивчати, але і всім тим, кому просто цікава 

історія утворення мов. 

Німецька мова має відношення до німецької гілки індоєвро-

пейської сім'ї. Близько 2500 тисяч років до н.е. племена індоєвро-

пейців заселили північ Європи. Вони змішалися з місцевими пле-

менами, поклавши початок германцям. Їх мова стала основою ні-

мецької мови і в процесі дроблення з'явилися нові німецькі діалек-

ти. Згодом ця мова склалася воєдино з декількох західнонімецьких 

діалектів. 

Також на німецьку мову сильно вплинули війни з Римською 

імперією, адже ці племена хоч і були дуже міцні статурою, але 

встояти проти армії підготовлених і добре збройних римлян не так 

просто. Населення піддавалося гонінням і продавали в рабство. 

Розвивалися германцями і торгово-економічні відносини з сусіда-

ми. Ці контакти відбилися на їх лексиці, вводячи в неї латинські 

слова. 

 

Історія німецької мови. Утворення літературного виду. 

 

Історія німецької мови далі нам розповість про те, як все ж пле-

мінні діалекти змогли розвинутися до літературного варіанта мо-

ви. 

Відбувалося все через безліч міграцій носіїв німецької мови. 

Франки переселилися на захід Європи, в Галію. У результаті в кін-

ці 5 століття утворилася нова двомовна держава. 

Потім відбудеться об'єднання Меровінгів і Каролінгів (5-9), 

утворюються єдині західно – германські племена, до яких приєд-

налися сакси, хати, туринги, боювары, алемани ну і самі франки.  

 

http://www.movi.com.ua/nimecka-mova
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Сакси прийшли в цей союз в 5 столітті, коли переселилися на 

ці землі з Північного моря. Так почала формуватися давньоверх-

ньонімецька мова як мова німецької народності. 

Боювары почнуть пересуватися по Ельбі на південь сучасної 

Німеччини і стануть, згодом, носіями південно-німецького діалек-

ту. 

Карл Великий у часи свого правління вів війни з племенами 

саксів, які жили в лісистих місцевостях між Ельбою і Рейном. Вій-

на була тривалою і запеклої для обох сторін. Сакси були скорені і 

піддані християнізації. Через насильницьке нав'язування віроспо-

відання, в лексику і письмо германців увійшли письмо і лексика 

латинських слів.  

В історії німецької мови відбувалося багато подій, які впли-

нули на народ і його мову. Франкская імперія поділилася на три 

частини в 843 році, закріпивши розкол Верденским договором.  

Так ми підходимо до кінця описання історії давньонімецької 

мови і переходимо до розгляду средньонімецького періоду.  

 

Історія німецької мови. З середини століть до нашого часу. 

 

Ми наближаємося до кінця розгляду історії німецької мови. 

Тепер ми дізнаємося, як же утворилася мова, якою розмовляють 

сьогоднішні жителі Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну і частково 

Бельгії. 

Основа німецької мови - це союз діалектів франкських пле-

мен, тобто в мову потрапили спершу діалекти племен алеманів і 

баварців, а потім і саксів.  

З 12 по 14 століття німецька мова почала відокремлюватись з 

ділової латинської мови. Змішання східно-німецького говору з го-

вором слов'янських колоній на сході Ельби утворює національну 

літературну мову, збагачену південно-німецькими літературними 

традиціями. 

Посилення становлення мови стало відбуватися за рахунок 

переведення на німецьку мову Біблії Мартіном Лютером, і з розви-

тком художньої літератури з 17 по 19 століття. 

Норми літературної німецької остаточно сформуються в кінці 

18 століття, коли орфографія стабілізується, нормалізується грама-

тика і створяться нормативні словники. 

Ось така от історія німецької мови. Як і на інші європейські мови, 

так і на німецький, вплинули суцільні завоювання, війни, латинсь-

ка мова та  багато іншого.  
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 Звичайно, назвати все надзвичайно цікавим не можна, оскіль-

ки красиво процес завоювання виглядає в кіно! На папері весь іс-

торичний період зайняв зовсім небагато місця, а в ті часи люди 

піддавалися насильству від століття до століття, коли кожен прибу-

лець нав’язував свою культуру, релігію, мову. Ну що тут скажеш? 

Сьогоднішню німецьку мову, яка завоювала своє місце в списку 

найпопулярніших для вивчення мов, ми спостерігаємо завдяки вій-

нам того часу.  
 

10 причин, по яким варто вивчати німецьку мову 
 

1. Німецька мова найпоширеніша у Європі. На німецькій розмовля-

ють практично у всіх країнах Європейського Союзу, а в семи з них 

вона вважається державною.  Це друга найбільш популярна мова у 

Європі після англійської. 

2. Німецька економіка. Німеччина є однієї з найбільше економічно ро-

звинених країн у світі. Це беззаперечний лідер світового експорту. 

Товари таких галузей як машинобудування, електротехніка, автомо-

більна промисловість одержують найбільш високі оцінки якості у 

світі. 

3. Вивчення німецької мови – двері в світ успішного бізнесу. Німці на-

магаються розширити територіальні межі своїх економічних інте-

ресів. Такі гіганти світової економіки як BMW, Siemens, Bosch бу-

дують заводи й відкривають свої представництва в багатьох краї-

нах. Їхня економічна стратегія заснована на міжнародному партнер-

стві. 

4. Новаторство німецьких ідей. Німеччина - це країна нових техноло-

гій. Тут влаштовують міжнародні ярмарки інновацій у сфері техно-

логій більше, ніж у будь-яких інших країнах. Величезна кількість 

патентів видається саме тут. Країна безумовний лідер в області біо-

технологій. 

5. Німці витрачають на туризм більше, ніж будь-яка інша нація у світі. 

У середньому на відпочинок за кордоном вони витрачають шість 

тижнів. За кількістю коштів, витрачених на туризм, німці впевнено 

посідають перше місце у світі. 

6. Німецькою мовою написана величезна кількість сайтів в Інтернеті. 

Домени з розширенням .de по кількості посідають друге місце піс-

ля доменів з розширенням .com. Знання цієї іноземної мови дозво-

лить Вам знайти необхідну інформацію. 



6 

7. Кожна десята книга у світі друкується в Німеччині. За цим показ-

ником попереду тільки англійська й китайська мови. Але при цьо-

му з німецької на інші мови переводиться лише невелика частина 

видань. Вивчення німецької мови дозволить Вам одержати доступ 

до величезної кількості літератури німецькою мовою. 

8. Знання німецької мови дозволить повністю осягнути специфічну 

німецьку культуру. Насамперед, Німеччина це країна поетів і мис-

лителів. Ґете, Кафка, Ніцше, Гессе - це лише малий список світо-

вих імен, які писали свої праці німецькою мовою. Ну і як можна 

не згадати про німецьку музику. Світова класика немислима без 

Моцарта, Бетховена, Баха, Штрауса. Також величезною популяр-

ністю користуються твори німецьких психологів Фрейда і Юнга. 

9. Німеччина всіляко підтримує й розвиває обмін студентами. Німці 

всіма силами намагаються розвивати міжнародні взаємозв’язки. 

Вони вкладають гроші не тільки в розвиток освіти у своїй країні, 

але й спонсорують багато навчальних закладів за рубежем. 

10.Німецька мова вважається нескладною для навчання. Ця мова не 

має складну граматичну й фонетичну систему. Тут не потрібно, як 

у китайській, заучувати величезну кількість знаків для письма. А 

якщо ви знаєте англійську мову, то вивчення німецької для Вас 

взагалі не складе великих зусиль. 

 При вивченні іноземних мов істотну роль грає мотивація. А 

підтримувати на належному рівні мотивацію, не маючи причин для 

навчання мові, практично не можливо. 

 

Самостійне вивчення німецької мови 

 
Самостійне вивчення німецької мови, як і будь-якої ін-

шої іноземної мови, досить складний процес, який не кожному під 

силу. Тут, в першу чергу, потрібна досить висока ступінь дисциплі-

нованості учня, а також уміння самоорганізовуватися, оскільки пот-

рібно самостійно продумати власну програму навчання і організува-

ти всі її етапи і ключові моменти, а це вдається не кожному. Це недо-

лік самостійного вивчення німецької мови. 

 

Переваги, які дає самостійне вивчення німецької мови: 

Відсутність фінансових витрат. Хіба що на навчальні матеріали, та й 

то якщо постаратися, то все необхідне можна знайти і безкоштовно, 

в тому числі і за допомогою даного сайту, на Ви зможете знайти все, 
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що Вам потрібно: підручники, самоучителі, тести, навчальні програ-

ми, словники і т.д. 

Всі умови диктуєте ви самі: коли і як будуть проходити ваші заняття, 

які методики навчання використовувати, який темп вибрати. 

Виробляється звичка займатися регулярно, яка з часом може перет-

воритися у хобі, що дозволить Вам підняти рівень знань до будь-

яких висот і при цьому буде приносити задоволення від самого про-

цесу навчання. 

 

Рекомендації щодо складання програми  

самостійного вивчення німецької мови 
1. Сформулюйте свої цілі. Обов'язково визначтеся, навіщо вам потрі-

бно вивчати німецьку мову. Що Вам дасть, вивчення німецької мо-

ви? Які переваги Ви в результаті отримаєте? Як і для чого Ви буде-

те використовувати німецьку мову. Сформулюйте Ваші цілі чітко і 

тоді Ви зможете їх досягти. 

2. Визначте свій рівень знань (Для тих хто вже вивчав німецьку рані-

ше). Протестуйте свій рівень знання німецької за допомогою спе-

ціальних тестів. Вам потрібно визначити стартову позицію від якої 

Ви будете починати своє навчання. 

3. Визначитеся з підходом. Виберіть підхід та методики, які будете 

використовувати в процесі вивчення німецької мови. Подумайте, 

які з них Вам підійдуть більше, а які менше. Застосовуючи які з 

них Ви зможете вивчати німецьку з максимальною ефективністю? 

Які з них не будуть для Вас тягарем. 

4. Підберіть собі потрібні матеріали. Виберіть собі самоучителі, пі-

дручники, навчальні програми та інші матеріали, які найкраще 

впишуться у Вашу програму навчання. Почитайте про них відгу-

ки. 

5. Складіть план. Складіть чіткий покроковий план Вашого навчан-

ня, на основі попередніх пунктів. 

6. Складіть графік уроків. Намагайтеся займатися в один і той же 

час. Тривалість занять повинна бути не менше 40 хвилин, бажано 

60-90 хвилин з 5-ти хвилинним перервою. Для гарного ефекту зай-

матися потрібно щодня і дотримуватися однакового темпу навчан-

ня. 

7. Забезпечте собі комфортну обстановку для занять. Це дозволить 

Вам створити відповідний емоційний настрій. 
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8.  В процес самостійного вивчення німецької мови, опирайтеся на всі 

органи почуттів: зір, слух, органи мови, і навіть руки. Задійте всі мо-

жливі канали входу інформації - це забезпечить Вам міцне засвоєння 

матеріалу, що вивчається. 

9.  Дійте! Будь ласка, дотримуйтесь системи і не дозволяйте ліні виби-

ти Вас з складеного графіка, а інакше всі Ваші зусилля будуть даремні. 

 

Особливості німецької мови 
 

Прикметник виконує допоміжну роль при відмінюванні іменника. У 

з'єднанні “артикль + прикметник + іменник” потрібно щоб було хоча б 

одне граматично виражене закінчення, що характеризує рід, число й 

відмінок іменника. Саме тому відмінювання прикметника найчастіше 

залежить від вживання з іменником артикля або займенника. В україн-

ській же мові закінчення приймають як прикметники, так й іменники, і 

при цьому вони часто співпадають. 

У німецькій мові існують чотири відмінки: 

називний - називається Nominativ(номінатив). Даний відмінок відпо-

відає на питання “хто? що?”; 

родовий -  називається Genitiv (генітив). Цей відмінок відповідає на 

питання: “чий?” і вказує на приналежність; 

давальний - називається Dativ (датив) і відповідає на питання: “кому? 

чому? де?”; 

знахідний – називається Akkusativ (аккузатив) і відповідає на питан-

ня “кого? чого? ”. 

В українській мові існує 7 відмінків: крім уже зазначених є ще орудний, 

місцевий і кличний. На вживання того або іншого відмінку впливають 

дієслова. 

Прислівники (в українській мові це слова, які відповідають на запи-

тання “як?”) у німецькій мові не відрізняються від прикметників. 

У німецькій мові існують такі особисті займенники: 

1 особа: однина Ich - іхь я, множина  wir -вір ми; 

2 особа: однина du - ду ти, множина ihr - ір ви; 

3 особа: однина er - ер / sie - зі/ es - ес він / вона / воно, множина sie /

Sie - зі вони / Ви. 

У німецькій мові не існує ні подвійного, ні потрійного заперечення. 

У німецькому реченні завжди дію виконує суб'єкт, а не об'єкт (що ча-

сто зустрічається в українському реченні). 

Присвійні займенники (такі як: мій, твій, його й т.д.) у німецькій мо-

ві показують приналежність саме тій або іншій особі. 
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Сайти для вивчення німецької мови 
 

German.about.com — граматика, вправи, тренінги для розвитку слуху і 

правильної вимови. 

Dw.de — курс німецької мови від німецької радіостанції «Deutsche 

Welle». Сайт містить файли і новини у форматі mp3 на різні теми. 

Daf.report.ru — на сайті ви зможете знайти різноманітні новини, які 

так чи інакше пов'язані з німецькою мовою. Також ви зможете займа-

тися німецьким онлайн, проходячи тести і уроки, представлені на сай-

ті. 

Mediasprut.ru — великий каталог посилань на російські, німецькі та 

закордонні сайти, присвячені вивченню і вдосконаленню мови. 

Deutsch-uni.com.ru —захоплюючий сайт для тих, хто вивчає німецьку 

мову, маса корисної та цікавої інформації. 

Speakasap.com — сайт Олени Шипілової. Хто хоч раз починав вчити 

німецьку самостійно, напевно, вже чув її ім'я. Обов'язково знайдіть і 

подивіться всі її уроки на YouTube. 

*** 

1. http://www.easy-online-german.com/  Еasy-online-german.com – 

ресурс особливо корисний для тих, хто починає вивчати мову, адже 

вправи дуже легкі та доступні, базові теми та слова, основи грама-

тики, тексти для читання та відео для розуміння і кращого вивчен-

ня мови – все розраховано на тих, то тільки вливається в це німе-

цькомовне середовище. 

2. http://www.dw.com/de/themen/s-9077  DW.COM – позитивними 

відмінностями цього ресурсу є те, що матеріал тут поділений на рі-

вні, ті ж на блоки і на уроки. Також ви можете читати світові нови-

ни та переглядати відео. Варто тільки трохи часу витратити на те, 

щоб розібратись в схемі самого сайту. 

3. http://deutschonline.at.ua/ Вивчення німецької мови онлайн – 

один з найкращих ресурсів, по-перше, він на українській мові, по-

друге, вивчення починається з алфавіту, тобто від основ до більш 

поглиблених та складних матеріалів, все не виходячи за базовий 

рівень освоєння німецької мови – для початківців справжня знахід-

ка. 

4. http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de Cor-

nelsen – на цьому сайті ви можете безкоштовно завантажити в фо-

рматах pdf та doc вправи з німецької мови для вивчення граматики, 

поповнення словникового запасу та засвоєння вивченого матеріалу. 

Всі  матеріали зібрані та поділені на три групи складності – оби-

райте свою та вчіться. 

http://german.about.com/od/grammar/
http://www.dw.de/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deutsch-interaktiv/s-9638
http://daf.report.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://speakasap.com/nemeckij-jazyk.html
http://www.easy-online-german.com/
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://deutschonline.at.ua/
http://deutschonline.at.ua/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
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Словники 
 

Звісно ж, будь-яке слово ви зможете перекласти онлайн, про-

те ці словники можуть знадобитись вам для вивчення окремих 

слів, тобто поповнення словникового запасу. Слова в них зображе-

ні в картинках і таким чином сприяють запам’ятовуванню, особли-

во зручно тим, в кого добре розвинена зорова пам’ять. 

1. Словник словосполучень з прийменниками і дієсловами 

http://vk.com/doc1700703_391445238?

hash=75eb41f2de86d453d2&dl=39c7ad2c7ecf902723  

2. Німецько-російський наглядний словник  

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%

2FHW2fLX4UpdMoiGmWqXLqz0CfBw2rS498uHkhzTYoH1U%

3D&name=bild.djvu&c=589c670f31dc 

3. Навчальний російсько-німецький словник 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%

2FJYpo2Ntto1LJxQ7LlLawHVTXnNE0PZMea6CleupHPds%

3D&name=Heinz.pdf&c=589c683db4ae  

 

Підручники 
 

1. Arbeitsblätter Grundstufe DaF  http://www.schubert-verlag.de/ 

aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf   – це зошит, за 

допомогою якого ви збільшуватимете свій словниковий запас. Для 

користування ним потрібно вже володіти хоча б мінімальним слов-

никовим запасом, але вправи доволі нескладні, а картинки допо-

можуть вам веселіше та цікавіше справлятись з складною німець-

кою мовою. 

2. Курс граматики німецької мови з граматико-фонетичними 

вправами https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%

2F%2FA 5%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%

2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=589c68e9054d – пі-

дручник російською мовою включає в себе три розділи: теоретич-

ну частину, питання для самоконтролю та вправи, для кращого за-

своєння перших двох розділів. 

3. Граматика німецької мови 

http://vk.com/doc77569995_143898459?

hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca  – оскільки ви-

дання 2010-го року, то воно зберігає свою актуальність дотепер, а 

мова підручника дозволить вам зрозуміти матеріал та вивчити йо-

го. 

http://vk.com/doc1700703_391445238?hash=75eb41f2de86d453d2&dl=39c7ad2c7ecf902723
http://vk.com/doc1700703_391445238?hash=75eb41f2de86d453d2&dl=39c7ad2c7ecf902723
http://vk.com/doc1700703_391445238?hash=75eb41f2de86d453d2&dl=39c7ad2c7ecf902723
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FHW2fLX4UpdMoiGmWqXLqz0CfBw2rS498uHkhzTYoH1U%3D&name=bild.djvu&c=565f55dfd72d
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FHW2fLX4UpdMoiGmWqXLqz0CfBw2rS498uHkhzTYoH1U%3D&name=bild.djvu&c=589c670f31dc
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FHW2fLX4UpdMoiGmWqXLqz0CfBw2rS498uHkhzTYoH1U%3D&name=bild.djvu&c=589c670f31dc
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FHW2fLX4UpdMoiGmWqXLqz0CfBw2rS498uHkhzTYoH1U%3D&name=bild.djvu&c=589c670f31dc
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FJYpo2Ntto1LJxQ7LlLawHVTXnNE0PZMea6CleupHPds%3D&name=Heinz.pdf&c=565f678c9bf0
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FJYpo2Ntto1LJxQ7LlLawHVTXnNE0PZMea6CleupHPds%3D&name=Heinz.pdf&c=589c683db4ae
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FJYpo2Ntto1LJxQ7LlLawHVTXnNE0PZMea6CleupHPds%3D&name=Heinz.pdf&c=589c683db4ae
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FJYpo2Ntto1LJxQ7LlLawHVTXnNE0PZMea6CleupHPds%3D&name=Heinz.pdf&c=589c683db4ae
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA5%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=565f553768b4
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA5%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=565f553768b4
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA%205%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=589c68e9054d
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA%205%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=589c68e9054d
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA%205%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=589c68e9054d
http://vk.com/doc77569995_143898459?hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca
http://vk.com/doc77569995_143898459?hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca
http://vk.com/doc77569995_143898459?hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca
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4. Практична граматика німецької мови  

https://vk.com/doc77569995_143907758?

hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965 – підручник анг-

лійською мовою, що ускладнює його освоєння тим, хто нею не 

надто вдало володіє, але для тих поліглотів, які хочуть її удоскона-

лити, паралельно вивчаючи німецьку, мабуть, кращого підручника 

з практичними завданнями годі й знайти. 

 

5. Німецька мова: рівень досконалості  

 http://vk.com/doc1700703_167817677?

hash=971af68d57ba627bed&dl=73e64492a9f144aae8– рівень С для 

тих, хто наполегливо йде до вершин оволодіння нелегкою німець-

кою мовою. 

 

6. Deutsch ohne Probleme! (1 та 2 том)   

https://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_10223 – як свідчать 

схвальні відгуки, підручник корисний та доступно викладений, ба-

гатий на теорію та практику і підходить для початкового рівня. 

 

7. Практичний курс німецької мови ч.1 та ч.2  

http://vk.com/doc1700703_219531232?

hash=4cb863feb199452d26&dl=6bcc1d681b12d60a28 –курс призна-

чений для початкового рівня. 

 

8. Серія підручників Themen aktuell – безперечно, дуже вдало 

розроблена серія навчальних матеріалів, адже включає підручник, 

робочий зошит, словник, набір вправ та аудіозаписи, які дозволя-

ють всебічно та досконало оволодіти мовою. Проте всі підручники 

на німецькій мові, тому тим, хто не володіє нею взагалі і тільки по-

чинає її вивчати, вони навряд чи підійдуть. 

Themen aktuell 1 (рівень A1) https://vk.com/club12399143?w=wall-

12399143_9694 

Themen aktuell 2 (рівень A2) https://vk.com/club12399143?w=wall-

12399143_9762 

Themen aktuell 3 (рівень B1) https://vk.com/club12399143?w=wall-

12399143_9869 

Phonetik aktuell  https://vk.com/club12399143?w=wall-

12399143_9984 

https://vk.com/doc77569995_143907758?hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965
https://vk.com/doc77569995_143907758?hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965
https://vk.com/doc77569995_143907758?hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965
http://vk.com/doc1700703_167817677?hash=971af68d57ba627bed&dl=73e64492a9f144aae8
http://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_10223
https://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_10223
http://vk.com/doc1700703_219531232?hash=4cb863feb199452d26&dl=6bcc1d681b12d60a28
http://vk.com/doc1700703_219531794?hash=68936f67574695b51b&dl=fe2addda33267a8f2f
http://vk.com/doc1700703_219531232?hash=4cb863feb199452d26&dl=6bcc1d681b12d60a28
http://vk.com/doc1700703_219531232?hash=4cb863feb199452d26&dl=6bcc1d681b12d60a28
file:///D:/Themen%20aktuell%201%20(рівень%20A1)
http://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_9762
http://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_9869
http://vk.com/club12399143?w=wall-12399143_9984
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Спеціалізовані підручники 
 

Для тих, хто має намір вивчити спеціалізовану німецьку є серія пі-

дручників з теоретичними та практичними матеріалами в 5-ти різ-

них галузях. 

Математика 
Deutsch complex – Mathematic   

1http://vk.com/doc1700703_115334847?

hash=11d16e15da0fc461a1&dl=06152735d3fe76ecb0  

Deutsch complex – Mathematic 2  

http://vk.com/doc1700703_115334864?

hash=c542c27668a057415f&dl=00fa8f0456083a0a41 

Біологія 
Deutsch complex – Biologie 1  

http://vk.com/doc1700703_115659375?

hash=144762e0f5bcdbb488&dl=76f7bbfe8ef72a452e  

Deutsch complex – Biologie 2 

http://vk.com/doc1700703_115659435?

hash=7fdf0405660acc9c48&dl=668461cab120a5621c  

Хімія 
Deutsch complex – Chemie 1  

http://vk.com/doc1700703_116380101?

hash=f06a0bd3b1b30868da&dl=3af189e9fd84942891  

Deutsch complex – Chemie 2  

http://vk.com/doc1700703_116380148?

hash=da8465998df2702f15&dl=23fa6e15205f022eff  

Фізика 
Deutsch complex – Physic 1 

http://vk.com/doc1700703_116893307?

hash=872ffb09aa63b8fbac&dl=f6695e2e2db78e5646 

Deutsch complex – Physic 2  

http://vk.com/doc1700703_116893346?

hash=0e190496800a82b88e&dl=2270dd66f0d307acfc  

Загальні правила мови 
Deutsch complex – Allgemeinsprache 1 

http://vk.com/doc1700703_168253349?

hash=88a648b4d2def6e5cb&dl=2c134e5167ce8925ff  

Deutsch complex – Allgemeinsprache 2 

http://vk.com/doc1700703_168253358?

hash=1ed5e1015aefe6d46d&dl=e39e1fc9b351bbdf3c  

http://vk.com/doc1700703_115334847?hash=11d16e15da0fc461a1&dl=06152735d3fe76ecb0
http://vk.com/doc1700703_115334847?hash=11d16e15da0fc461a1&dl=06152735d3fe76ecb0
http://vk.com/doc1700703_115334864?hash=c542c27668a057415f&dl=00fa8f0456083a0a41
http://vk.com/doc1700703_115659375?hash=144762e0f5bcdbb488&dl=76f7bbfe8ef72a452e
http://vk.com/doc1700703_115659375?hash=144762e0f5bcdbb488&dl=76f7bbfe8ef72a452e
http://vk.com/doc1700703_115659375?hash=144762e0f5bcdbb488&dl=76f7bbfe8ef72a452e
http://vk.com/doc1700703_115659435?hash=7fdf0405660acc9c48&dl=668461cab120a5621c
http://vk.com/doc1700703_115659435?hash=7fdf0405660acc9c48&dl=668461cab120a5621c
http://vk.com/doc1700703_115659435?hash=7fdf0405660acc9c48&dl=668461cab120a5621c
http://vk.com/doc1700703_116380101?hash=f06a0bd3b1b30868da&dl=3af189e9fd84942891
http://vk.com/doc1700703_116380101?hash=f06a0bd3b1b30868da&dl=3af189e9fd84942891
http://vk.com/doc1700703_116380101?hash=f06a0bd3b1b30868da&dl=3af189e9fd84942891
http://vk.com/doc1700703_116380148?hash=da8465998df2702f15&dl=23fa6e15205f022eff
http://vk.com/doc1700703_116380148?hash=da8465998df2702f15&dl=23fa6e15205f022eff
http://vk.com/doc1700703_116380148?hash=da8465998df2702f15&dl=23fa6e15205f022eff
http://vk.com/doc1700703_116893307?hash=872ffb09aa63b8fbac&dl=f6695e2e2db78e5646
http://vk.com/doc1700703_116893307?hash=872ffb09aa63b8fbac&dl=f6695e2e2db78e5646
http://vk.com/doc1700703_116893307?hash=872ffb09aa63b8fbac&dl=f6695e2e2db78e5646
http://vk.com/doc1700703_116893346?hash=0e190496800a82b88e&dl=2270dd66f0d307acfc
http://vk.com/doc1700703_116893346?hash=0e190496800a82b88e&dl=2270dd66f0d307acfc
http://vk.com/doc1700703_116893346?hash=0e190496800a82b88e&dl=2270dd66f0d307acfc
http://vk.com/doc1700703_168253349?hash=88a648b4d2def6e5cb&dl=2c134e5167ce8925ff
http://vk.com/doc1700703_168253349?hash=88a648b4d2def6e5cb&dl=2c134e5167ce8925ff
http://vk.com/doc1700703_168253349?hash=88a648b4d2def6e5cb&dl=2c134e5167ce8925ff
http://vk.com/doc1700703_168253358?hash=1ed5e1015aefe6d46d&dl=e39e1fc9b351bbdf3c
http://vk.com/doc1700703_168253358?hash=1ed5e1015aefe6d46d&dl=e39e1fc9b351bbdf3c
http://vk.com/doc1700703_168253358?hash=1ed5e1015aefe6d46d&dl=e39e1fc9b351bbdf3c
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Музика та телебачення 

 
1. Німецьке радіо онлайн  

http://www.de-online.ru/nemeckoe_radio_online – звісно, багато ра-

діостанцій транслюють не тільки німецьку музику, а й світові хіти, 

проте можна натрапити й на новини чи німецьку музику, щоб 

сприймати мову на слух. 

2. Deutschlandradio.de  

http://www.deutschlandradio.de/ – тут транслюються політичні но-

вини на німецькій мові, з дуже вдало підібраною інформацією, 

правильною вимовою, тому для сприймання та розуміння мови чу-

дово підійде. 

3. Німецьке телебачення онлайн  

http://www.de-online.ru/index/

transljacija_nemeckogo_televidenija_onlajn/0-667 – широкий вибір 

німецьких телеканалів, які можна переглядати в режимі онлайн: 

фільми, новини та розважальні передачі, – і все це німецькою мо-

вою. 

Сайти для перегляду фільмів німецькою мовою знайдете за по-

силанням:  

https://vk.com/filme_auf_deutsch 

https://vk.com/filme_auf_deutsch_erste 
 

Спілкування 

 
Це одна з основних складових ефективного вивчення мови, тому 

сайти для спілкування з носіями мови, а також з тими, хто, як і ви, 

намагається її вивчити, стануть вам в нагоді: 

1. Gospeaky.com https://www.speaky.com/  

2. Babbel.com https://www.babbel.com/  

3. Babelvillage.com http://babelvillage.com/  

4. Interpals.net https://www.interpals.net/  
 

 

http://www.de-online.ru/index/nemeckoe_radio_onlajn/0-645
http://www.de-online.ru/nemeckoe_radio_online
http://www.deutschlandradio.de/
http://www.deutschlandradio.de/
http://www.de-online.ru/index/transljacija_nemeckogo_televidenija_onlajn/0-667
http://www.de-online.ru/index/transljacija_nemeckogo_televidenija_onlajn/0-667
http://www.de-online.ru/index/transljacija_nemeckogo_televidenija_onlajn/0-667
https://vk.com/filme_auf_deutsch
https://vk.com/filme_auf_deutsch_erste
https://www.gospeaky.com/
https://www.speaky.com/
https://www.babbel.com/
https://www.babbel.com/
http://babelvillage.com/
http://babelvillage.com/
http://www.interpals.net/
https://www.interpals.net/
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