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1. Ошис навчальноТ дисциплiци

Найменува}{}{я
показникiв

Галузь знань, напрям
lii дг*тс:вкlt, с_rсвi,гt*ъt:-

квапiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
ýff ýч a-r} ь}{tэ?,этt * 1_1t,:t яl;i i t; l,t

денна форма
навчання

заочна форма
наRчання

Кiлькiсть кредитiв

Га.пузь знаt{ь
03 Гуманiтарнi науки Норпtативна

Модулiв - 4 Спецiальнiсть
(шрофесiйrrе

спрямуванняJ: 0З5
Фiлологiя
{] l;сцiыiзацiя i}З 5.*4
Германськi шлови та
л i тератчри {глере к_lлr:ý

включно)

PiK гriдготовки:
{ курс)

Зпtiс,говрiх мsд]у,jliв * 8 L-И -тi

Iндивiдуальне
{-l a]i ýfi Jзt] *дсrс* i 

":1 
tT*

завдання
Сева*ст:р

загалъна кiлъкiсть
годин - 4З5

J*}{

+-и
-и

Л*ждi?

Тижневих годин для
деrlн*Т фilр.ъrlт
навчаннrI:
аyд}tторних * б
самостiйноТ роботи
стулента* 12

Освiтнiй ступiнъ:
бакалавр

год. год.
Практичнi, ceMiHapcbKi
70 год.
74 год.

год.

ЛаS*рат*рлтi
год. год.
С а b,trrcT i l:l на, роб *та

140 год.
1 51 год.

год.

Вид контролю:
Зв:iiы, iclit,tT,

Примiтка.
Спiввiднsшf;i{жя Ki.яbкccTi гФýин еудшторýих за}ýtте д0 саьq**тiйн*Т i
iндивiдуалъноТ роботи стаЕовитъ:

для денноТ форми навчання - 1:2

длrI заOчноi форми навчання -
+ l крс;l1,1,r =,Зt-t ;,сiд.

Кiлькiсть кредитiв:7

r



2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

Курс нiмецькоi мови е однiсю з основних дисциплiн у системi професiйноТ
пiдготовки спецiалiстiв i перелбачас розrr;иреттня квалiфiкатriТ перекладачff"
Вивчення нiмецькоi пtови i перек.тlаду сfiряIuоване на таке засвOсltня рiзних видiв
МовJIенн€воi дiялъностi, яке б дозволило пiсля закiнчення бакалаврату досягнути
1зitзая, u1* наS;лиiка€тьсý лtэ рiвняr зilаiiъ, Hilýt{il{iк i BMiHb iTepш_r*T iн*зежн*Т ,чt;iiрt.

Мета i задачi вивчення навчальЕоТ дисциплiни * дати студентам ocHoBHi знання
фоветичхтого й гра\{ати.{нlrго склаЁу *vча*ноi' шirле;;ьк*i ;rqoB1,4. эаý*зэ-t*.л1.1тlа

володiння Його словниковим складом i навчити студентiв розмовляти, читати й
писатI4 нiмецъкою мовOю. усно Й писььцово перекладати з iноземноТ мови i на
iнозел,tну мову в п,lежах дiйсноТ прOграми.

Навча-,rыла дptcцltгi;tillaНавча-T ыла дисцлtгi;tiлла ýазу-ст,ься F{а знанлti нiмецьк*Т MoBll з курсу жlti;rbHoТ
програми та матерiалу I курсу дисциплiни <<ПрактичниЙ курс другоi iноземноТ
ъ,{вв},I 'га fiерsý-llадv}}. Llя дсtсциплiна забезпечy€ гIfiдальЕl* в}{в],}еýi-tя F{&cTjvшH}.{x

дисциплiн: <<Лiнгвокраiнознавство нiмецькоТ мови>>, <<'Георiя та практика
перекладу (цикли: машинобудування та автомобiлебудування. менеджмент,
екоцомiка пiдrrрисмництва)}, <tПеlэекладацькiй аналiз текнiчноt,о тексту},
<Переклад дiлового мовлення)).

Згiдно з вимогами

дlEcцiatl "т iHи ý,lilq {ýрJ,Iяти

освiтпьо-професiйноi про|рами, вивчення навчалъноТ

набуттю таки.ч ý8 j1{ м € rrr€ ýtя,г,rrg gсяtей я к :

iнтегральна; IKl. Здатнiсть розв'язувати комплекснi теоретичнi та практичнi
:*ri}}д*ннfi i rtрrзблr,лм tзiл час шроф*сii.iн*Т дiя;тьrа*стi 1 гелrчзi
перекJIаду, абс у процесi навчання, що передбачае застосування

загальнi:

епецiальнi
(фаховi):

теорiй та методiв системи наyк- ruo формують лiнгвiстику
ЗК1. Розумiння та власне осмисJlення основних свiтоглядних
конт{ептiiй i принчипiв у навчаннi i професiйнiй дiяльностi
Зк:" Здатr:iстъ д<э кр},!{,ичi{8{,{з &,1iссле}i}{я, ана,тiэу i сtl;*,rезу
ЗКб. Навички використання iнформацiйних та комунiкативних
техлто:т*гiт]i

ЗКl0.Умiння працювати автономно та в командi

ФК2. },'ýцiння засlосовуtsаги t1,1axoBi знання на лракrицi
ФКЗ. Знання сучасних загальних теорiй перекладу, що
iзу]знача}оть стратегiТ переiijтал}. т& рФзг,тяд!}ютьilя iз i.ls*x
головних позицiй: жанри перекладноТ лiтератури i жанрово-
iнформачiйна JtoMiHaHTa оригiнальних TeKcTiB. IIdo визнаLiа€
МеТOДи перекладу; 1zмiння розрiзняти типи TeKcTiB i види ik
перекладу
ФК5, Практг:ч*ti навкчки fiерекладацькOi дiя;rьностi в рiзнлtх
галузях народного госtl0дарства, науки, культури



Фкб. Здатнiсть виконувати адекватний переклад рiзностильових,т,r:кt]-гiв j}iiс/.tF:{_}l-{:l 1эi*эзя ;1;-;1;1.з1l1ъgт.i; Бi,ri;}.{t]ý зjtiл.:iсg+юiзit?.и
перекладацъкий аналiз тексту, iдентифiкувати контекстуалънi
значення мOвних олиЕицъ" застссOвyRати лексико*граматичrтi
трансформацii; знання правил rrерекладу к;tiше, реалiй,
фразеологiчних 0диниць, суспiльно-полiтичноl' термiнологiТ
,ý,а]д{}.

голосних, лабiа_lriзацiю голосних
та словеснOго наголосчt oeHoBHi

лзlэислiжяикiв,

звукOву, яка
дiзлтати*я з

згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi:
зýi*тн:
. Irравила читання, характеристику артикуляцii

в нiц.tешt кiй пловi. осттг.lвттi. ýравила фразового
iнтонацiйн i структури;

форми дiеслова, дiеслова з вiдокремJIюваним гrрефiксом, зворотнi
д}еслова, керувення дtсслlý1 наказовий сirосiб, iнфiнiтив з часткL}ю .,zti" r,а ýез
нет' вживання артиклю, класифiкацiя займенникiв, вiдмiнювання займенникiв,
Eiýý{ýilt{{:{ý ý}]}{$t&teT:-ilTKiB. ,тl.tслi BHltKiB- llpltiiмeHi+tiKit*,
СПолtl.чникiв;

t знати лексику за темами перелбачsниL.tи данOю програмою;
вмiти:
. аудiювати розповiдь, повiдомлення, бесiду, як безпосередньо, так i

ь*i*:титъ 5{},оuь ,]}екЁi.{ч]-{!{х *дl.f}d}{.ць" пl]Ф значеннý{ 5fкиý },t11жt{l}
контексту;

. короткс) перекаЗувати змiст друковансlго тексту, обсягом З500-400{.} лрукова;тих
знакiв пiсля 20-ти хвилинноТ гriдготовки, виражати свос вiдношення до
прочитаного i вести бесiду по цьому тексту;

* роS*,tтИ caMoc:,iliHo rriдготOвле}tе л;овiдоrulленtiя TpttBa;licTю не Met{t11 ?-8 хвилин,
вимагаЮчи м irктематичноГо комбiНування мовного матерiа_гrу;

. BeCTpt дi;tлогi,rНу бе*iлз' }{а зада}i}, сдtттацiл";;
о виступати з висловлюваннями без попереднъот uiдготовки;
* писати диктантr+ *бсягоьt 1{}00 друкФваних знакiв:

' писатИ переказИ двiчi прослуханого з голосу або з плiвки тексту обсягом до
1 200 друкованих знакiв.

3. Програма навчальноi дисцицлiни

Семестр III

iVIодуль I

З м i*,гgэg*t й *,rсзд_ч"ть ý

Iменник у родовому вiдмiнку (Genitiv).

Змiстовий модуль2



ПрикмеТник. ВiДмiнюваНня прикМетникiв. Питальнi займенники Welcher?,'Was
fl}r *in? ý:KKB*i*}tý ýgФзначgнtзrý ертикýfi {узагальлт*нкя}. Ут**ре*аtля гlркк*яетrжкiв
за допомогою суфiксiв -o1Tl, (-en) i -ig. Прийменники iз родовим вiдмiнком
(Gепitiv).Неозначено-особовий зайьденнIdк mап. ВiдмiнrоваЕня в.qасних назв.
Гекст,: lш Wаrепhаus.

lVIодуль [I

Змiстовий модуль 3
]\4инчлий час {Pr;iteritum) дiеслiв sein i halren.
Змiстовий шrоду;tь 4
Порядковi числiвники. Утворення складних слiв. IVIинулий час дiеслова
iРгýtегitu*зi. Зaliиetllllai;rrBi пр1.1с;iiвrярli{}.i.'t' {_.кладlл*-лi;лрядлi* pcL:re}{{чя.

Текст: Weihnachten.
ýолатксlвi пiдlэяднi реченt{я, Пiдряднi прIdчIтýи. В;кива*lтля

weise.
Тскст: lri dеr i}uciйarrdlung.

Семестр IV

Модуль I

Змiстовий моду;lь 5
Неозначенi та заперечнi займенники.Парнi сполучники.
I]ltrта;хкlт вiдс;чт,*тост,i аргик.l+я Ftеред il,я*rлlji*каь.tl.,т {узагtнлы;еллня}.
Змiстовий модуль б
Позтqаqел{t"iя {-{llCY в годи!{ах. Утворе}fiIя !b,{*т+rtpTKiB за доllо},1$гсl}Ф *ydэiKciB *chen i -
lein. Текст: f)ie }rlahlzeiten.
Безособовi речення, Безособовий займенник es. Майбутнiй час дiеслiв (Futurum I).
СТУПеНi rrорiвнянilя прлiкл,rетникiв та прислiвникiв. ttазва мiсяцiв та даl}r.
Утворення дiсслiв за допомогою префiксiв еr- та mit-.
'tr"eкr-:T": tr}ie Jа}зг*s;rеitе*.

Модуль II

Змiстовий модуль 7
Неозначена форма дiсслова (DeT Infinitiv). Складнопiпрялне речення з пiлрядним-
п iдмет:ом. Вказiвн ий займенник derselbe.
Змiстовий моду.пь 8
}'твор*,rтi+я пpr4нýreтHpTKig та iл,tеннlзкiж за j{t:п$мt}гi}ю cyd.liK*ii -*fl.
Текст: Eine Reise пасh Deutschland.
складнопiдрядне речення з пiлрялним yмови. Iнфiнитив IL дiеслова sctreinen i
glauben з iнфiнитивом. Складнопiдрядне речення з пiдрядЕиIчl-шрисудком.
утворення прикмет-никiв за доtтомогою суфiкса -lich та -lang.



Текст: Mein Urlaub.

4. Струlсгура навчальноi дисциплiни

назви змiстових
модулiв i тем

Кiлъкiсть годин
денна форма Заочна форма

! lд}

ого
у тФму чи*лi Yсъ(}га y тФму чисзri

JI п лаб с.р. л п лаб с.р.

! 2
.,l
J 4 { -f s q ]* ,Itt

lлtJ
Семестр III
Геместр lV

210
jj}

70
1лi.t

140
151

Семестр
Модуль

шI
1

Зп*iет,tiв br it аs*дтл ь *
ar

Тема 1.

Iнrеrаник у рФдсвсму
вiдмiнку {Genitiv}.

7 15

Тетuа 2.
tr [pиK*-teilIrrit,
Вiдмiнювання
tti:икrце"гникiв.

10 2а

t'азорr :за .зnric,r,oBriM

модулем l
t7 Jэ

Змiстовий модуль 2.

Тема 1.

Гlн гir lb;ai :i;tiibT*tlll;tKlt
Wеlсhеr?. Was liir ein?
втtиванrrя
li*i}:} Ё{iiчеllU r,с i] рт riк" tя
(узагальнення).

8 15

Тема 2.
Утворенriя
прикметникiв за
дс}ЕоýяOгФr* *уфiк*iв -
ern, (-en) i -ig.

9 2*

разом за змiстовим
}{*l\,:,lg],i ]

l7 35

Модуль 2

Змiстовий модулъ 3.



Tervra 1.

Ь{ иtл;;,ll.ii:i

(Pr?iteritum)
sein i haben.

'"i.l_L

дiсслiв

10 15

Телtа J.
Порядкggi
.lислiвtтики,

7 1iT/-w

РазOл,i

за змiстовим rutодулем
a
,}

17 Jэ

Змiстовий модулъ 4.
Тема 1.

Утвореклхя ýклад}Еtr.
слiв.

1 15

Тема 2.
Ь{и нуллr ii чý,с,].i € c;it]ttll
(Priiteritum).

12 1п

Раз*ъя
за змiстовltм Moý}"r,IýM

4

19

У*ьtэгqз ý,tlдý{}ý зý
модYлем

IЁ1
!4J *s{}

С*м*стр IV
Модуль 1

Змiстовий модуль 5.
Тека 1.

неозначенi та
заперечнi заrtменцики "

ц -{t

'Гема 2.
Парнi сшолyчЕики.

9 28

Рп.зс:_rt

за змiстовиN.I модуjIем
5

Iý {a}
+с,.ý

Эп*i*т*здgs{ft *t*lд1,;15 6.
Тема 1.

Позначення часv R

годиliах.

9 2а

Тема 2.
Утв*:ре гlтзя iltcHlTlTKi i+

за доЕомогою суфiксiв
-chen i -lein.

9 20

Ра,.зtlи

за змiстовим Nfод.члем
6

1ý ý&

&ýtэду;ть 2

Змiстовий модуль 7.



Тема 1.

Hel_:,,i}{ i|,,Iо= на ф*рч;t
дiсслова (Der
Infinitiv).

10 20

'i'*:tч,,r;* ?.
Сьцадлiопiдрядне

реr{ення з пiдряднил,с-
пiдмеr,сiм"

б /7a

Разом
за зпяiстовllм ьfi}д}iJrем
"f

18 40

змiстовий модYль 8.
l *:rзtr l ,

Утворення
гlрикметяикiв та
i_ricitltttriiB iil

допомогою суфiкса -

11

Тема 2.
СкладнопiдрядЁе
рsчgFIýя з шiдря7щиъ*

YмOви.

l- tб

Разом
за змiстоsиfuI мýдудеL{
8

20 31

Усього гOдип за
м{}дулем

74 151

5, Тежяа ý]{рm*{,r}fl *"I }яЁrý зfr }ёý,ri}

J\ъ

з/Ij

назва теми кiлькiсть
l't};lI{il

дфн зфн
1 {зя*ttл,ltтк у р{]ý{эвii1,,l}, вitиiнttу t**nitrT}. |*iлъ"tiiэюFjitl-[}lfi

прикметникiв.утворення прикметникiв за допомогою
суфiксiв -еm* (-еп) i -ig"

Текст: 1rrl \ftаrепhаus.

1R

2 Прикметник. 18
"!J lЦl*н_тдиЁ "ia,J {Pгýterittlffil) ,дiсслi* sеl"rэ i habgll. i-I*ря;tк**i

числiвники. Утворення скJIадних слiв. Складно-пiдрядне
реlrенr{tr,
'reKcT: Weihnactrten.

,ii

4 ýодатковi пiлрядr-ri речення" Утворення при-слiвникiв за

до{l0мOгtэ{t] кOп,lfiснеýт& -и,eise.
Текст: In der Buchhandlung.

1в

5 Неознаолел-ti,га заi}ерg1{ гli зпймс:к lT и KlT. Гtrарtл i *;пlT;T,i ниtrи.
суфiксiв -chen i -lein. Текст: Die Mahlzeiten.

trý

6 ýезоссэбовi. рече}{ня, Бсзqзсобовир1 зайьсеннилt es. 18



Майбутнiй час дiсслiв (Futurum 1). Ступенi порiвняння
lti];tK_ri( j tr}iKiB i ni lijjtiL-iiBrtttKiti.
Текст: Die Jahreszeiten.

l }-]е*:зна,l*на фrэръ,tа дiг*"т*гtа t Г)ег lтэtlпitiъ,i-
Складнопiдрядне речення з пiдрядним-пiдметом.
Текст: Eine Reise nach Derrtschland,

]аJ i-}

8 Складноiliдрядне реченfrя з пiдрядним умови. {нфiнлттив
lI. !iсслова scheinen i glauben з iнфiнитивом.
"f'eнcT 

: b4eir: {._jгiаuiэ"

t8

Усього годин 144

J\c

з/ц
}iазва,I,е&{!{ Ki;tbKic,ib

годин
дфI{ зdзи

1 питальнi займенники welcher?, was ffr ein? Вживання
нgrчyз:{ýýg'g арцl l.iля {уз;r галr,н еrтня }"

36

, Прийменники iз родовим вiдмiнком (Genitiv).
неозначено-особови й займенник man. Вiдмiнювання
Еласних fiaзij.

зб

a
J Минулий час дiсслова (Prýteritum). Займенниковi

Jli,.ltc.tiBi;*itttt. 
_

зб

4 Пiдряднi речення причини. Вживання означеного
зртик"lл {у ззга цl9ння)

зб

5 Випадки вiдсутностi артикля перед iменниками
(узагальнення). Позначення часу в годинах. Утворення
iмеъiнлtкiв за дýпOмсгФ10

36

6 НаЗВа мiсятtiв та дати. Утворення дiеслiв за допомогою
;ццiРr;iсiв ег -Ia tl"lit .

зб

7 Вказiвний займенник derselbe. Утворення прикметникiв
зд{е-нникiв за допомогою суфiкса *еr-

зб

8 Складнопiдрядне речення з iтiдрядним-присудпоЙ. 
- -

утворення прикмет-никiв за допоlиогою суфiкса -lich та -
iалg,

эу

Усього 29l

читання та

7.

перек.irад TeKcTiB,

6. Самостiйна робота

Методи IIавчання

BиKoIlaH}{ I лексичн!D( та IраматЕших вправ,
словесн1 доповlд1, самонавчання, посднання навчання та професiйноi дiяльностi
{.луа;rьна *сrзiт,*i.



8. Методи контролк)

1. Метод усного контролю:
вiдповiдr-.

iндивiдуаrrъне tI фронталъне опитуванЕя; усна

2. Метоц письмового контролю: тести, виконання письмових завдань.
З. lVIетод самокоЕтролю.

9. Розподiл балiв, що отримують студенти
ffl,э;r;*т*r} d.,iя з.?, 7 l&,},

Tl, Т2 ... Т9 - теми змiстових мод5rлiв

-['i 
iMeHH}lK у родоtsOму вiдмiнку [Genitiv).

Т2 Прикметник.
ý'З l* iдъ;iнювiti{ня fi pitHM*THltlqi*.
Т4 Питальнi займенники Wеlсhеr?, Was ffr ein?
Т5 RживаЕня нfiозначенФг* артикJýl {узагальненжя}"
Тб Минулий час (Priiteritum) дiеслiв sein i hаЬеп.
Т7 Порядковi чис-цiвники.
'Е8 Утворення скjlаднлtх c;riB.
Т9 Минулий час дiеслова (Priiteritum),
Т l 0 Зайr,t*ннl.iксlвi tTpтac:TiBt;lTKl+ 

"

Т1 1 Складно-пiдрядне речення
Т1? л*датковi пiлрялтii речення.
ТlЗ lliдряднi реченflя лричиЕи.
Т1 4 Вживання означеного артикля (узагальнення).
Ttr 5 У,гв<эрен*{я гlри*с;,iiвl+икiв за д0[1Фh.{t}i.t}i$ коi".iti*Fiý"}{-Га *r.veiзr."

Т16 Текст: In der Buchhandlung.

Поточне те_стування та самостiйна робота Сума
Змiст*вий к*дудъ "Юх Змiст*gлiй модуль ýз 2
т1 т2 тз т4 т5 тб т7

100

6 6 6 6 * 0 7
Змiстовий модуль Jф 3 Змiстовий модулъ Nэ 4
т8 т9 тl0 т11 т12 l тlз
6 6 7 б 6 7

Змiстовий модулъ JФ 5
т14 ,г15 Tts

6 6 7



Прuклаd dля екзалtену

Поточне тестування та самостiйна робота
.[Iiлсумковий

тест
iекзаменi

Сума

змiстовий
1{{)Дт;-}Ь ]

Змiстовий модуль
2

Змiстовий модуль
1

20 100т17 т1
а
{_l

Tt9 т20 т2]t т22 т2з

l1 1l |2 11 1l |2 |2
Т1, Т2 ... Tl2 * теми змiстсrвих молулiв"

Т17 Неозначенi та заперечнi займенники. Випадки вiдсутностi артикля перед
i rtен ни b.ii \i li { _\ 

j;}i it. i bHdr{l iя }.

Т18 Парнi сполучники.
Т19 Позначf,ýня час_y в годи}{а.х- Утвоgrf,ння iменнlдкiв за дOпомогФк} с.чфiксiв -

chen i -leirr.
Т20 Безособовi реченIш. Безособовий займенник es. Майбутнiй час дiеслiв
{Futшrшпr {},

Т21 Стугrенi порiвнянrrя прикметIrикiв та гlрислiвникiв. Назва мiсяцiв та дати.
Утвор*ння дiсслiв за допоN{Oгою префiксiв еr- та mit-.
7'22 i{есiзначена форп,rа дiсслова (Der lirfinitivJ" Ск;rаднопiдрядне речення з

rriдрядним-пiдметом. Вказiвний займенник derselbe,
'Г:З У,гворелtлtя пршкъяетникiв Tit iкeHlll.tKiB за д*lit"э!,.,1t}гФlrr суфiкса *еr.

Складнопiдрядне речення з пiдрядним умови, Iнфiнитив II. Щiеслова scheinen i
g}arrh*n ,з iнфiттl{тItл}tlм. Склrrдtttэtэi,lцлялне ре*t*ння з rзi;зряд}{им*т]рисудкOе{.

Утворення прикмет-никiв за допомогою суфiкса -iich та -lang.

IIIкала оцiнюваЕня: нацiанальна та ЕСТý

Суп,lа балiв за Bci
i3 ltlji,I Ёl ilýLl it.]]t"}t UТ

дiяльностi

{}:tiHK.n

EcT,S

Оцiнка за нацiон.tльнOю шкаJIою

д{lI екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

д;tя за;liку,

90 _ 10fi д *iдмiнво

зараховано
в2_89 в

добре
74_81 с
64-,iз l)

задовiльно
60-6з Е

з5-59 Fх
i]Iезаj].t}}з;; l }r,l-{{} :i

можливiстю повторного
складан}LrI

ý] * :Japrj-\CIl}i!,}l{} .}

можливiстю
{IOвтФFнI-}го складаЕня

а-34 F
незадовiльно з

t.lбов' язковl1м пoBTоI]HIIM

вивtIення м дrлсцlтltitiнt,t

r{e зарехован(} з

обов'язковипл
fi *.I1]-CIPl"tir}{ E}}f BLif I, i 1,] ý iuý

дисциплiни



2.

1 0. Методичне забезпечення

VIетОдичнi вказiвки щодо самостiйноТ роботи з навчальноТ дисциплiни
<<ПРактичний Kvpc нiптеllъкоТ MoBls i переклалу>> для стчдентiв I} кl,rр*у,;]{€}-{ноТ

фОр1.1и навчання за нагrрямоil,1 6.02t}ЗOЗ кФiло;rогiяl>, укjiадач: викл.
N{ожейко о.о.
\4.*з,с;д.l.,1,1*,е! ллт;азiв_i*;Т tl{сtдtэ г]paк],14L{}ll,tx .JflНЯriт :j l-iаi}t,jё.rзытсТ Jис;llтl:лiнш
кПрактичний курс другоi iноземноТ мови i перекладу (нiмецька)> длrI
СтУдентiв } itrr.р*_l, делтя*Т {roрbllT наЕtlання за Еаг{ряt{*ýl 6.0:{:}З*З
<Фiлологiя>>, чкладач: Кучеренко LB,

l l. РекорrендаýЁfi* лiтер*ryр*

Базова
Завъя;ltзва В" Прп_ктi.{t,есtilсit ну;зс }-}*ýiецкфI-* я:ibjKa, ýчя н.ач;,:!Ёiiiý}i{i;.jý ;J FЗ.

Завьялова, Илъина Л. - 6-е изд. - М.: Лист Нью, 2а02. - 880 с.
Свгененксl Л, А.Практична граъ4атика HiMerrbKoT мови: Навчальний посiбник
ДЛЯ cT}?eHTiB т'а учнiв. KoMyHiKaTlrBHi вправи i завдання l Л,А. Свгененко,
о. М. Бiлоус, о. о. Гуменюк - 2-е видання, вигIравлене та доповнене. -
Вiнllлтця: }{i}BA _b;{{iýA, :fi{i: __ З_]4 с"

НаРУСтранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное
ПtЭС*бi,]* i Е. ts" Т{ару*тоанг" * СГiб.: }dздательста8 t<С*t*зr>, ?0Г}З. -* Зб8 *,
jlеЙн К. Большой русско-немецкий словарь l К, Лейн. - irl.: Русский язык -
Медиа, 2006. * 7Зб с.
jleeiH К. Ёrэ;tьrrrой непIецкO-руýск1.II1 словарь l К. jlейн. - }vt.: Русскrtй язык,
2000. - 10ЗВ с.

Soft skills: унiверсальнi навич-*Ж;:#Х"." рiвня [Електронний ресурс] /
Iламi Ясна, - 2015. - Режи,L{ :fс}стyп,\ до ресурсз,: https://studи,a_v.com"rta/soft-
skilis/.
Еurоре needs better jobs fоr better-matched skills. - Cedefop suryеу. (20i5).
ft*trir':'*ci Ггсl*з httрs:llrъ*ялv.**сi;:1tэр.*ilr{iра.*1l/еп/*еrтs-ат:d*рr*ssl'рrеss**l:зd*
media/press-releasesleurope-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefbp.
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