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Новий курс для молодшої школи 
(для дітей віком від 6 до 8 років), ро-
зрахований на 75-120 годин шкіль-
ної роботи, спрямований на розви-
ток мовних навичок у  відповідності 
до вікової категорії. 

Курс, створений досвідченим авто-
ром, допомагає учням зробити перші 
кроки на шляху до вивчення німецької 
мови як першої іноземної.

Яскраві сторінки підручника, різно-
манітні завдання, емоційні навчальні 
ігри приносять задоволення дітям та 
спонукають до вивчення мови. 

Основний акцент в підручнику 
спрямований на ігрове навчання 

мови. Веселе та невимушене спіл-
кування з героєм курсу ведмедиком 
Бруно через захоплюючі історії про 
його пригоди, а також пісні, скоро-
мовки, лічилки, ігри та комуніка-
тивні завдання розвивають мовні 
навички учнів на підсвідомому рівні, 
тренують вимову.

Bruno und ich складається з 3 
рівнів, кожен із яких включає 12 
розділів, що містять по 4-5 тематич-
них уроків та завершуються цікавою 
проектною роботою. Мовні струк-
тури подаються на основі історій 
в малюнках. Кожен урок пропонує 
рольові ігри, пісні та обов’язкові 

вправи з аудіювання. Проектна ро-
бота від ведмедика Бруно об’єднує 
різнорівневі групи в класі, підвищує 
рівень знання мови, а також навчає 
базовим соціальним поняттям і за-
гальнолюдським цінностям.

Робочий зошит з аудіодиском є 
чудовим додатком до підручника, в 
якому закріплюються та відпрацьову-
ються завдання з основної теми.

На диску для класу ви знайдете усі 
аудіо завдання, діалоги, тексти, пісні 
та вірші.

Книга для вчителя 
завантажується на сайті 
www.cornelsen.de

 

NEU
МОЛОДША ШКОЛА

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Schülerbuch mit Audios online (підручник з аудіо онлайн), 
- Arbeitsheft mit Audio- CDs (зошит + Audio CD), 
- Audio-CDs (аудіодиск для класу), 
- Handreichungen für den Unterricht als Download (книга для вчителя на сайті).

Bruno und ich A1-А2   

 

ЗМІСТ

Курси для молодшої школи
Курси для середньої школи
Курси для старшокласників, молоді та дорослих
Підготовка до іспитів
Бізнес-курси
Спеціалізовані курси
Граматичні та лексичні посібники
Книги для читання.
Додаткові матеріали. Duden Verlag
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Навчальний курс, рекомендо-
ваний учням 1-4 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, 
спеціалізованих шкіл, розрахова-
ний на 60-70 годин класної роботи 
на кожен рівень. 

Підручник містить десять тема-
тичних розділів, які відповідають 
вимогам шкільної програми в молод-

шій школі та сприяють формуванню 
німецькомовної компетенції у дітей 
цієї вікової категорії. Матеріал посіб-
ника укладено з урахуванням мовної 
підтримки, яка ґрунтується на від-
повідній лексиці для дітей і системно 
надає різні моделі мовлення. 

Курс пропонує новий погляд на 
вивчення граматичного та лексично-

го матеріалу: відповідність артикля 
(роду) своєму кольору. Der (ч.р) - синій, 
die (ж.р) - червоний, das (c.p) - зеле-
ний, що забезпечує ефективність нав-
чання. Запропонований навчальний 
матеріал знайомить дітей з цікавими 
пригодами кота Лео та мишки Ліни, які 
протягом всього курсу завдяки мовним 
іграм створюють на уроці атмосферу 

 

 

Der, die, das  A1-А2   

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Basisbuch (підручник), 
- Arbeitsheft Teil A/B im Paket (два 
різнокольорових зошита з абеткою), 
- Schreiblehrgang (прописи) Kopiervorlagen mit 
CD-Rom (комплект копіювальних матеріалів для 
вчителя+ CD-Rom), 
- Differenzierungsblock (відривний блокнот з 
додатковими завданнями для підсумкових робіт), 

- Arbeitsheft Lesen 2,3 (зошит з 
завданнями по читанню), 
- Software Sprachförderung CD-Rom 
(інтерактивний CD-Rom), 
- Handreichungen-Kartei (картки 
для вчителя з описом перебігу  
уроку відповідно до кожної сторінки 
підручника).

співпраці, взаємодії та творчості. Ак-
тивне застосування  ігрової методики  
допомагає  дітям з легкістю оволодіти 
мовними навичками та найпростіши-
ми граматичними структурами. Вправи 
спрямовані на розвиток сприймання, 
уваги, пам’яті та мислення.

Сучасний, динамічний курс для 
молодшої школи, розрахований на 
80-120 годин шкільної роботи для 
дітей від 9 років.
Підручник побудовано в формі 
коміксів, які розповідають цікаві 
історії, що відбуваються з компанією 
підлітків та їх другом песиком Socke. 
Ігрові завдання, комунікативні впра-
ви та проекти розвивають мовні на-
вички учнів, а велика кількість аудіо 

матеріалів  дають можливість працю-
вати над правильною вимовою слів, 
мотивують учнів до навчання.
     Робочий зошит має інтегрований 
аудіо диск та колекцію стікерів, що до-
зволяє в ігровій формі опрацювати та 
закріпити вивчений матеріал. 
Матеріал підручника  та зошита 
поділений на тематичні розділи, які за-
вершуються підсумковими розділами 
«Kleine Pause», «Kleine Pause mit Leo» 

із додатковими завданнями до відео 
сюжетів  та міні-проектом. Остання 
сторінка «Das kannst du» та  словни-
чок «Meine Wörter» підсумовує вивче-
ний на уроці матеріал. 
Актуальні тенденціі у викладанні гра-
матичного та лексичного матеріалу в 
комунікативному контексті спрямо-
вані на формування мовної компе-
тенціі та якісну підготовки до скла-
дання іспиту Fit in Deutsch 1.

 

 

Prima Los geht`s! Deutsch für Kinder А1

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
Schülerbuch mit Audios online (підручник з аудіо онлайн), Arbeitsbuch + CD (робочий 
зошит з аудіо- диском), Handreichungen für den Unterricht mit Kopiervorlagen und
Audio-CD (книга для вчителя з CD та копіювальними матеріалами для роботи в класі), 
Video-Dateien als Download.

Книга для вчителя містить диски із 
аудіо завданнями для роботи в класі, 
методичні рекомендації, скрипти усіх 
аудіо та відео завдань, копіювальні ма-
теріали, відповіді до вправ.

МОЛОДША ШКОЛА NEU
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  A1–В1 

Видавництво Cornelsen презентує оновлене спеціальне видання популярного підручника з 
німецької мови для підлітків, завдяки якому багатьма було досягнуто високих результатів у вивченні 
німецької мови та складанні міжнародних іспитів. 

Навчальний курс Prima Plus спрямований на позитивне та якісне вивчення німецької мови у школі. 
При розробці курсу міжнародний авторський колектив використав сучасну молодіжну тематику та 
актуальні тенденції у викладанні граматичного матеріалу в комунікативному контексті. 

Матеріал підручника та зошита поділений на тематичні розділи, кожен із яких містить по 7 уроків, 
що завершуються підсумковими розділами «Kleine Pause», «Große Pause», а також додатковими 
завданнями до відео сюжетів з DVD.

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: Schülerbuch (підручник), Arbeitsbuch mit CD-Rom (робочий зошит з 
інтерактивним диском), Testheft mit Audio-CD (тестовий зошит з аудіодиском), Handreichungen für 
den Unterricht (книга для вчителя), CD для роботи в класі, відео DVD .

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА!
5-11 класи

Ідеальний підручник для 
підлітків: сучасна тематика, 
актуальна лексика

Велика кількість завдань для 
відпрацювання аудіювання
та говоріння

Граматика в комунікативному
контексті

Робочий зошит з інтерактивним 
диском

Тестові завдання для
самоконтролю та підготовки 
до міжнародних іспитів

Додаткові інтерактивні 
матеріали для учня і вчителя 
онлайн

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС, РЕКОМЕНДОВАНИЙ УЧНЯМ ШКІЛ ТА МОВНИХ КУРСІВ,
РОЗРАХОВАНИЙ НА 80-120 ГОДИН ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА КОЖЕН РІВЕНЬ

СЕРЕДНЯ ШКОЛА
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Hайсучаснішa версія популярного 
курсу для старшокласників та молоді 
Studio d - навчальний комплекс Studio 
21 з інтерактивним додатком, елек-
тронним підручником в комплекті, 
рекомендований учням 7-11 класів за-
гальноосвітніх шкіл, розрахований на 
80-120 годин класної роботи.

НМК Studio 21 дозволяє користува-
тися на уроці не лише посібником, а й 
інтерактивним диском, що зробить на-
вчання якісним та сучасним. Інтерак-
тивний DVD-Rom  містить підручник з 
інтегрованим зошитом із аудіозавдан-
нями та цікавим відео з караоке-функ-
цією до кожного сюжету, додаткові 
вправи для опрацювання граматич-
них та лексичних тем, а також фоне-
тичні завдання з тренуванням вимови.

Крім основних компонентів курсу: 
тестового зошита, збірки додатко-
вих мовленнєвих вправ та аудіо СD 
для класу, книги для вчителя, On-line 
ресурсів, новий studio 21 пропонує 
Medienpaket - унікальний комплекс, 
що містить 4 аудіодиска та відео DVD 
із комунікативними завданнями для 
опрацювання лексики.

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kurs-und Übungsbuch mit DVD-Rom 
(підручник з інтегрованим робочим 
зошитом та інтерактивним диском), 
- Intensivtraining (зошит з додатковими 
тренувальними вправами), 
- CD für der Kursraum (аудіодиск для класу), 
- Testheft mit Audio-CD (тестовий зошит з 
аудіодиском), 
- Unterrichtsvorbereitung (Print) (книга для 
вчителя), 
- Video-DVD (відео), - Vokabeltaschenbuch 
(кишеньковий словник), 
- Unterrichtsmanager Vollversion auf DVD-
ROM (матеріали до інтерактивної дошки).

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

Новий компактний курс із по-
пулярної серії Studio 21, розрахо-
ваний на інтенсивне навчання за 
допомогою систематичного відпра-
цювання основних комунікативних 
тем із залученням інтерактивних 
компонентів, що дозволяє займати-
ся не лише в класі, але й повсякчас-
но в зручному режимі.

Основу курсу становить концеп-
ція та матеріали відомого успішного 
підручника для молоді та дорослих 
Studio 21. Матеріал навчального кур-
су поєднує активне навчання в класі 
з системою інтерактивних вправ, що 
дозволяє успішно обирати ефектив-
ну програму та в оптимальний тер-
мін досягти позитивних результатів 
у вивченні мови й підготовки до скла-
дання міжнародних іспитів.

Завдяки структурованій, орієнто-
ваній на практичні вправи програмі 
курсу за 300 годин навчальної роботи 
ви зможете легко досягти рівня В1.

Комунікативні теми, представ-
лені в підручнику, приділяють вели-
ку увагу міжкультурній компетенції, 
сконцентрованій на більш уживаній 
лексиці та граматичних структурах. 
Таким чином вдосконалюються не 
лише навички вільного говоріння, але 
й правильність мови.

Система індивідуального тестуван-
ня на сайті курсу www.cornelsen.de/
studio-express дозволяє  визначити 
рівень знань та прогрес у навчанні.

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kurs- und Übungsbuch mit Audios online 
(підручник з інтегрованим робочим 
зошитом та аудіо-матеріали на сайті), 
- Handreichungen für den Unterricht als 
Download (книга для вчителя на сайті)

 

 

Prüfungen
Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat А2, 
Goethe-Zertifikat B1, B2, Goethe-
Zertifikat С1, Test DaF, DSH

Studio d А1-С1 Studio [express ] А1-В1Studio 21 A1-B1

Навчальний курс, рекомендова-
ний учням 7-11 класів спеціалізова-
них шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови, розрахований на 80-
90 годин класної роботи з можливі-
стю розширення до 120.

Всесвітньовідомий популярний 
навчальний курс для молоді та до-
рослих, який враховує психологічні 
аспекти в процесі навчання німець-
кій мові, чітко відповідає загальноєв-
ропейським мовним вимогам та за-
безпечує високий рівень результатів. 
Посібник Studio d розроблено в зруч-
ному форматі: підручник та зошит з 
інтегрованим аудіо CD в одній книзі 
(Kurs -und Übungsbuch).

Вправи в підручнику спрямовані 
на розвиток всіх мовних навичок 
(читання, аудіювання, письмо та 
мовлення) та  їх постійний контроль 
в  розділах “Das kann ich auf Deutsch” 
та “Station”. На інтегрованому у по-
сібник аудіодиску містяться записи 
до вправ, які даються на індивідуаль-
не опрацювання.

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kurs-und Übungsbuch mit CD (підручник 
з інтегрованим робочим зошитом та 
аудіодиском), 
- Lerner-CD-Rom (інтерактивний 
навчальний CD-Rom), 
- Sprachtraining (зошит з додатковими 
тренувальними вправами), 
- CD für der Kursraum (аудіодиск для 
класу), 
- Testvorbereitungsheft mit Audio-CD 
(тестовий зошит з аудіодиском), 
- Unterrichtsvorbereitung (Print) mit Demo-
CD-Rom (книга для вчителя зі зразком 
інтерактивної програми для вчителя), 
- Video-DVD mit Übungsbooklet (відео з 
робочим зошитом), 
- Vokabeltaschenbuch (кишеньковий 
словник), 
- Interaktive Tafelbilder für Whiteboard 
auf DVD-Rom (матеріали до інтерактивної 
дошки).
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Чудова пропозиція від видавни-
цтва Cornelsen - нова редакція попу-
лярного курсу для молоді та дoрос-
лих Pluspunkt Deutsch-Leben in 
Deutschland має беззаперечні пере-
ваги: збільшена кількість вправ в зо-
шиті та підручнику, який доповнений 
інтегрованим відео DVD, комуніка-
тивні ситуації розроблені на основі 
змін, що відбулися в сучасному жит-
ті Німеччини, насичені актуальною 
лексикою, граматичні пояснення та 
приклади мають абсолютне практич-
не застосування.

Підручник складається з 14 те-
матичних розділів, які містять ве-
лику кількість вправ з граматики, 
лексики, аудіювання, розмовної 
німецької мови, читання та письма. 

В кінці кожної теми пропонуєть-
ся новий розділ „Sprechen aktiv“, 
в якому подається матеріал на ро-
звиток комунікативних навичок, а 
також завдання для обговорення та 
опрацювання в діалогах відеосюже-
ту. Після кожних трьох розділів вас 
чекає розділ на повторення Station, 
що дозволяє закріпити пройдений 
матеріал. 

В кінці підручника є  довідник  з  фо-
нетичними вправами, таблиця силь-
них і неправильних дієслів, скрипти 
текстів до аудіозавдань з аудіо CD 
для класу, перелік слів до кожного 
розділу, а також додаткові  мовлен-
нєві завдання до відеосюжетів. 

Робочий зошит з аудіодиском мі-
стить вправи на закріплення знань, 

отриманих на занятті, словник до 
кожного розділу „Wichtige Wörter“ 
з можливістю робити коментарі, а 
також сторінка додаткових вправ 
на основі країнознавчої інформації 
„Deutsch Plus“. В кінці зошита – від-
повіді до всіх завдань та тексти до 
вправ на аудіювання, а також грама-
тичні пояснення

Книга для вчителя, що містить 
методичні пояснення щодо перебі-
гу уроку, завдання для контрольних 
та тестових робіт, додаткову країно-
знавчу інформацію та копіювальні 
матеріали, пропонується як в тради-
ційному друкованому варіанті, так і у 
вигляді програми на інтерактивному 
диску, який можна використати як 
Whiteboardmaterial.

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kursbuch mit DVD (підручник з відеодиском),  
- Arbeitsbuch mit CD (зошит з аудіодиском), 
- CD für der Kursraum (аудіодиск для класу),  
- Unterrichtsvorbereitung (книга для вчителя), 
- Unterrichtsmanager Vollversion auf DVD-ROM (інтерактивна програма для вчителя)

Pluspunkt Deutsch-Leben in Deutschland А1-B1

Prüfungen
Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, 
Goethe-Zertifikat B1, ZD/telc B1, DTZ
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Навчальний курс з німецької мови, 
рекомендований учням 7-11 класів 
загальноосвітніх шкіл, розрахова-
ний на 80-90 годин класної роботи.
Динамічний курс для молоді та дорос-
лих, в якому враховані вікові психоло-
гічні аспекти. Ідеально підходить для 

груп та класів з різним рівнем підготов-
ки, які вимагають постійного контролю.
Курс вирізняє актуальна тематика та 
велика кількість завдань для прак-
тичного застосування: «Raus mit der 
Sprache !“ Навчання за цим курсом 
дає високі результати у підготовці до 

міжнародних іспитів Start Deutsch 1, 2, 
Zertifikat Deutsch ÖSD.
Ja.genau! зручний у використанні: 
підручник + зошит з безкоштовним  
аудіо CD в одному посібнику.
Sprachtraining містить велику кіль-
кість матеріалів з країнознавства.

Ja genau! A1–B1

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kurs- und Übungsbuch mit CD (підручник з інтегрованим робочим зошитом та аудіодиском), 
- Sprachtraining (зошит з додатковими тренувальними вправами), 
- CD für der Kursraum (аудіодиск для класу), 
- Testvorbereitungsheft mit Audio-CD (тестовий зошит з аудіодиском), 
- Unterrichtsvorbereitung (книга для вчителя).

На сайті www.cornelsen.de/jagenau ви знайдете повний комплект додаткових матеріалів до курсу, а також тести на 
визначення рівня знань Einstufungstest.

Prüfungen
Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat А2, 
telc Deutsch A2, Goethe-Zertifikat B1

Надзвичайний курс для молоді та 
дорослих, побудований на основі 
країнознавчого матеріалу, який від-
криває світ сучасної мови та культури 
в німецькомовних країнах - Німеччині, 
Австрії, Швейцарії, розрахований на 
80-100 годин класної роботи.

Нова методика курсу Panorama 
- Augmented Reality (доповнена ре-

альність) дозволяє заглибитись в 
німецькомовне середовище та на-
вчитися спілкуванню через автен-
тичні ситуації, учасниками яких учні 
стають завдяки діалогам, обговорен-
ням та інтерактивним завданням, які 
їм пропонується виконати, врахову-
ючи при цьому психологічні особли-
вості кожного учня.

На початку підручника (Kursbuch 
mit interaktiven Übungen) вам пропо-
нується завантажити через спеціаль-
ний QR-код на ваш смартфон або 
планшет доступ до інтерактивних 
сторінок підручника з позначкою        , 
що дозволить відпрацювати матеріал 
в додаткових вправах, відеозавдан-
нях, проектах.

Panorama А1-B1

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kursbuch mit interaktiven Übungen (підручник з інтерактивними вправами), 
- Übungsbuch DaF mit Audio-CDs (зошит з аудіодисками), 
- Audio-CDs zum Kursbuch (аудіодиск для роботи в  класі), 
- Testvorbereitungsheft mit Hör-CD (тестовий зошит з аудіодиском), 
- Unterrichtsmanager (інтерактивна програма для вчителя),  
- Відео DVD

Prüfungen
Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, 
Goethe-Zertifikat B1, ZD/telc B1, DTZ

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ
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Prüfungstraining – це серія посіб-
ників для підготовки учнів до скла-
дання мовних іспитів різного рівня.  
Кожна книга містить вправи на ро-
звиток навичок читання, розуміння 
текстів, орфографії та орфоепії. Тек-
сти для Prüfungstraining підібрані з 
німецької художньої літератури та су-
часних газет і журналів, що допомагає 
учням не лише успішно готуватися до 
здачі іспиту, але й бути в курсі сучас-
ного німецького життя. 

Підручники включають в себе ди-
дактичні матеріали з тестування, гра-

матичні правила,  вправи та поради 
щодо вивчення і засвоєння інформа-
ції, чотири зразки моделі тестування з 
відповідями для самоперевірки. 

В розділі «Опис процедури іспиту» 
надається інформація про перебіг 
іспиту, як розподіляється загальний 
час  по завданням, вимоги до за-
повнення екзаменаційного листа, си-
стему оцінювання.

До підручників додаються аудіо CD 
з текстами для аудіювання, що су-
проводжують як розділ підручника 
з  вправами, так і розділ зі зразками 

тестування, а також пропонується 
стратегія виконання завдань безпо-
середньо на іспиті, як не розгубитись 
і скласти іспит якнайкраще.

Prüfungstraining готують до та-
ких тестів як: Test DaF, Zertifikat 
Deutsch B1, Goethe-Zertifikat A2-B2, 
Goethe-Zertifikat C1, OSD, DSH (екза-
мен з німецької мови для вступу у 
ВУЗи Німеччини), kleines und großes 
Deutsches Sprachdiplom.

Prüfungstraining A1-C1

ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТІВ

• Prüfungstraining DaF: Start Deutsch1 A1+CD                                                                                                                                                                                                                           

• Prüfungstraining DaF: Start Deutsch2 A2+CD

• Prüfungstraining DaF: Goethe-Zertifikat A2 als E-Book mit Audios online

• Prüfungstraining Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) A2-B1+CDs 

• Prüfungstraining Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 2 (DSD) B2-C1+CDs (2)          

• Prüfungstraining DaF: Goethe-ÖSD-Zertifikat B1+CD NEU       

• Prüfungstraining DaF: B1 telc Deutsch B1+ Beruf + CD                                                                                                             

• Prüfungstraining DaF: Goethe-Zertifikat B2 als E-Book mit Audios online

• Prüfungstraining DaF: Goethe-Z C1+CD    

• Prüfungstraining TestDaF mit autorisiertem Modelltest und 2 Audio-CDs

• Prüfungstraining Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH) mit CD 
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Kurs- und Übungsbuch mit MP3-DL 
und  interaktiven Übungen

Сучасний курс ділової німецької 
мови, який в 15 лекціях акумулює ак-
туальний лексичний та граматичний 
матеріал зі сфери бізнесу, комерції чи 
адміністрування. 

Посібник розраховано на 120-150 
академічних годин. Цей курс ідеально 
розвиває комунікативні вміння та на-
вички, що необхідні не тільки в  діло-
вому середовищі, але й  в повсякден-
ному спілкуванні.

На сайті підручника www.cornelsen.
de/fokus-deutsch/alltag-beruf пропону-
ються додаткові вправи, аудіо, відповіді 
на завдання, транскрипції текстів та ме-
тодичні рекомендації   для вчителя. 

БІЗНЕС-КУРСИ
Fokus Deutsch B1-В2
Erfolgreich in Alltag und Beruf

Erfolgreich in…mit CD
В1-В2, В2-С1

Kommunikation in…
mit CD-Rom В1-В2

Prüfungen
Goethe-Zertifikat B1, 
В2 telc Deutsch B1-B2 Beruf, 
telc Deutsch B2,
telc Deutsch B2+ Beruf

Серія підручників Erfolgreich in… 
mit CD розроблена у співпраці з Гете-
Інститутом. Цільовою групою серії 
є студенти з достатніми знаннями 
граматики та лексики. Підручники 
допомагають не тільки швидко та 
ефективно розширити професійний 
словниковий запас, але й  знайомлять 
з типовими ситуаціями професійного 
життя. Кожен підручник містить 
багатомовний глосарій на CD-ROM для 
студентів або аудіо-CD. Підручник з цієї 
серії Erfolgreich in der interkulturellen 
Kommunikation також містить DVD з 
навчальним автентичним сюжетом. 

Серія підручників Kommunikation 
in…mit CD-Rom (аудіо-CD та книга 
для вчителя окремо) розроблена у 
співпраці з Гете-Інститутом і при-
значена для студентів та фахових 
спеціалістів. Особливості підруч-
ників: з самого початку враховують 
фахові мовні аспекти; в основі підруч-
ників лежать комунікативні методики 
навчання; відпрацьовується грама-
тичний матеріал, який в рамках теми 
або тексту відіграє важливу роль. 

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kursbuch (підручник), 
- Hinweise für den Unterricht
  (книга для вчителя).

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kursbuch (підручник), 
- Hinweise für den Unterricht 
(книга для вчителя),
- CD für der Kursraum (аудіодиск для класу).
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КУРСИ

Актуальна серія підручників 
Pluspunkte Beruf: Erfolgreich in 
Gastronomie und Hotellerie та 
Erfolgreich in der Pflege, а також 
новий Deutsch am Arbeitsplatz  
допоможе спеціалістам цих та ін-
ших бізнес-сфер поліпшити знан-
ня професійної і загальної ділової 
лексики, а також удосконалити во-

лодіння німецькою мовою в галузі 
спілкування. 

Матеріал підручників побудовано 
за модульним принципом, в кожному 
з  модулів відпрацьовується найбільш 
уживана сучасна професійна лексика та 
обговорюються реальні фахові ситуації. 

Автентичні аудіоматеріали на дис-
ку, який додається до підручників, 

допомагають отримати  актуальну та 
практичну інформацію з професій-
ної сфери.  

В додатках, в кінці посібників, для 
самостійного опрацювання пропо-
нується граматичний довідник, слов-
ничок  з можливістю внесення пере-
кладу нових слів та виразів, відповіді 
до вправ та зміст аудіотекстів.

Pluspunkte Beruf... mit CD A2–B1, B1+

Ja, gerne! A1
Deutsch im Tourismus

DUDEN. Wörterbuch 
medizinischer Fachbegriffe

Fachwörter …in der Arztpraxis, 
…in der Zahnarztpraxis, 
Notfallsanitäter (B1+, B2)

Новий, надзвичайно актуальний, 
підручник для всіх, хто навчається, пра-
цює в туристичній галузі або подоро-
жує. Головне завдання курсу – розвиток 
комунікативних навичок.

Різноманітні завдання, в яких відпра-
цьовуються автентичні ситуації, пов’я-
зані з реаліями професії, а саме - спілку-
вання з клієнтами в барі, на реєстрації, 
в ресторані, прийом замовлення по 
телефону, допоможуть не тільки підви-
щити мовленнєвий рівень, а й підготу-
ють до складання іспиту Start Deutsch 1.

Підручник містить 14 основних тем, 
які розглядають усі аспекти туристич-
ного життя не лише в Німеччині, а й в 
інших німецькомовних країнах, а також 
два окремих розділи  «Unterkunft» та 
«Service für Urlaubgäste». 

Більше 40 років словник медич-
них термінів від видавництва Duden 
Verlag займає провідну позицію в 
області лінгвістичної та професійної 
компетентності. В новому 9-му видан-
ні посібника пропонується близько 35 
тисяч оновлених ключових термінів, 
що робить його незамінним спеціалі-
зованим довідником для всіх, хто зай-
нятий в медичній сфері. 

Крім того, словник містить  ка-
талог медичних скорочень, велику 
таблицю окремих медичних лабора-
торних показників і поетапний роз-
гляд протоколу першої допомоги в 
екстрених випадках .

Нові сучасні довідники та посібни-
ки від видавництва Cornelsen в галузі 
загальної медицини, стоматології, 
а також медицини катастроф є не-
замінними помічниками для всіх, хто 
вивчає німецьку у спеціалізованих 
навчальних закладах або готується 
до медичної практики за кордоном. 
Посібники містять більше 3000 акту-
альних медичних та стоматологічних 
термінів на латині та німецькою, а 
також пояснення, схеми та протоко-
ли рятувальних заходів і кольорові 
малюнки до них.
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Ukrainisches Kaleidoskop («Україн-
ський калейдоскоп») - навчальний 
посібник з країнознавства, розробле-
ний провідними вчителями-мовоз-
навцями у співробітництві з фахівця-
ми компанії  «Лінгвіст».

В книзі зібрана актуальна інформа-
ція німецькою мовою про різнобар-
вне життя нашої країни. Практично 
підібраний лінгвокраїнознавчий ма-
теріал посібника «Український ка-
лейдоскоп» спрямований на розши-
рення знань про Україну, її традиції і 
культуру, а також на реалізацію кінце-
вих цілей вивчення іноземної мови, а 
саме, на навчання спілкуванню.

Erinnerungsorte – це мандрівка Німеч-
чиною, під час якої читачі відвідають 
13 визначних місць країни, познай-
омляться з їхніми особливостями, 
історією від давніх часів до сучасності. 
Підручник включає: тексти з преси та 
літератури, матеріали для прослухову-
вання, фотографії та статистичні дані, 
різноманітні завдання, вичерпні ко-
ментарі та методичні вказівки.

Кожний тематичний розділ містить 
основний країнознавчий текст та 
декілька різноманітних завдань, се-
ред яких є вправи з лексичним наван-
таженням, аудіотексти та діалоги, до-
даткова інформація з країнознавства. 

Ukrainisches
Kaleidoskop A2-B1+

Orientierungskurs A2–B1 mit 
Audios online Neue Ausgabe Erinnerungsorte  B1-C1

КОМПОНЕНТИ КУРСУ: 
- Kursbuch (підручник), 
- Hinweise für den Unterricht 
  (книга для вчителя).

Новий цікавий підручник з країнозна-
вства, який надає не лише актуальну 
інформацію з головних аспектів су-
спільно-політичного життя Німеч-
чини, культури, історичних та на-
ціональних традицій, економіки, а й 
допомагає розвинути та покращити 
знання німецької мови.

Підручник складається з трьох 
модулів: 1) Політика в демократич-
ному суспільстві; 2) Історія та від-
повідальність, історична пам’ять; 3) 
Людина та суспільство.

В кінці кожного модуля пропону-
ються тести з відповідями, контроль-
ні питання для перевірки знань, теми 
для проектних робіт. На останніх 
сторінках підручника – глосарій, в 
якому зібрані важливі слова та вира-
зи, необхідні для спілкування та напи-
сання творчих робіт.

Книга для вчителя містить пояснен-
ня та поради стосовно перебігу уроку, 
а також копіювальні матеріали для ор-
ганізації  контрольних і перевірочних 
занять та проведення тестів.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КУРСИ   I   КРАЇНОЗНАВСТВО



13

Grammatik aktiv mit Audio CD 
und Audio online (А1-В1, 
В2-С1) Üben  Hören  Sprechen

Schulgrammatik
Deutsch A1-C1 Vom 
Beispiel zur Regel

LEX:TRA. Großes 
Themenwörterbuch А1-В2
Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch

Якщо ви бажаєте вправно орієн-
туватись в лексичних особливостях 
англійської, французької, іспанської, 
італійської та німецької мов, знай-
ти потрібні слова та порозумітись в 
будь-яких життєвих ситуаціях – нові 
білінгвальні тематичні словники в ма-
люнках саме для вас!

Біля 20 000 сучасних лексичних оди-
ниць, виразів та ідіом з 36 актуальних 
тем допоможуть вам у навчанні та 
спілкуванні. 

Цей новий посібник є вдалим поєд-
нанням граматичного та лексичного 
матеріалу і буде корисним всім, хто 
вивчає німецьку мову. 
Книга містить таблиці відмінювання 
164-х найбільш уживаних сильних і 
неправильних дієслів, варіанти за-
стосування 5000 дієслів у різноманіт-
них ситуаціях, а також надає важливу 
інформацію з використання дієслів з 
відповідними прийменниками. 

Впевнене володіння граматикою –  
запорука успішної комунікації. І підруч-
ник Sequenzen може вам допомогти 
добре опанувати граматичні кон-
струкції завдяки цікавій методиці та 
комунікативній адаптації матеріалу. 
Посібник складається з 38 граматичних 
тем, які розташовані за рівнем склад-
ності. Кожна тема включає життєву 
ситуацію, в якій вживаються  певні гра-
матичні конструкції, а також вправи на 
засвоєння відповідної теми. Завдяки 
цьому граматичному збірнику можна 
підготуватись до мовного іспиту рів-
ня Start Deutsch 1, Start Deutsch 2 або 
Zertifikat Deutsch, а також засвоїти 
складні граматичні конструкції.

Новий навчальний комплекс від ви-
давництва «Cornelsen» - чудове рі-
шення як для самостійного навчання 
початківців так і для роботи досвід-
чених викладачів. 
Курс складається з підручника (Lehr-
buch), посібника з граматичними по-
ясненнями та перекладом усіх текстів, 
німецько-російським словником, а 
також відповідями (Begleitbuch), 2 CD 
з аудіо-завданнями. 
Переконайтесь самі! Lextra. Spra-
chkurs Plus  - це ефективне навчан-
ня та справжнє задоволення.

ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ПОСІБНИКИ

Нові посібники з практичної гра-
матики від видавництва  Cornelsen  
це не лише найкращий вибір для 
тих,  хто починає вивчати німецьку 
мову і знайомитись з граматичними 
структурами, але й для тих, хто  хоче 
покращити та систематизувати вже 
отримані знання. 

Різноманітні граматичні завдан-
ня дають можливість інтенсивно 
відпрацювати матеріал до повного 
його засвоєння.

Чіткі та зрозумілі пояснення гра-
матичних явищ, правил та винятків 
нового видання посібника подаються 
на основі влучних прикладів з творів 
німецької літератури, науково-попу-
лярних статей та дотепних діалогів з 
життя сучасної молоді. Найбільш важ-
ливі для використання мовленнєві 
конструкції та правила, відмічені по-
значкою «синій олівець». 

Для додаткової зручності у вико-
ристанні в кінці посібника подається 
перелік усіх граматичних понять.

LEX:TRA. Verblexikon mit  
Konjugationtabellen und 
Beispielsätzen  A1–B2

LE:XTRA. Sprachkurs 
Plus für Anfänger A2

SEQUENZEN. 
Übungsgrammatik mit 
Audio CD A1–B1
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Популярна серія яскраво ілюстро-
ваних книжок, присвячених пригодам 
приватного детектива Патріка Райха. 

Поділ на розділи полегшує адапта-
цію до навчального процесу; кожен 
розділ супроводжується країнознав-
чою інформацією, коментарями до 
слів, важких для розуміння. В кінці 
книги містяться завдання до кожно-
го розділу та відповіді до завдань.

В комплект входить аудіо CD для 
прослуховування.

einfach lesen! – це серія адаптова-
них книжок для читання німецькою 
мовою. Призначена для учнів 5–9 
класів, які прагнуть поглибити  знан-
ня  німецької мови. 

Серія містить ряд адаптованих 
творів світової класики, а також 
повчальні цікаві історії з життя підліт-
ків. Книжки серії містять малюнки та 
завдання до кожного розділу, а також 
ідеї для позакласної роботи та обго-
ворення в мовних клубах. Кожна кни-
га має 80 і більше аркушів.

Збірка з відповідями до завдань до-
дається безкоштовно.

Знайомтесь! Вас вітає Амелі Шалль 
та її родина! В новій серії книг для чи-
тання Lex:tra: Lektüre – цікаві історії 
з життя німецької родини, розповіді 
про незвичайні події та стосунки між 
родичами та друзями Амелі. Книги 
сповнені корисною країнознавчою 
інформацією, написані з тонкою 
іронією в сучасному стилі.  Серія су-
проводжується аудіо CD та має додат-
кову інформацію на сайті  
www.cornelsen.de/lextra

Надзвичайно цікава серія тема-
тичного читання для середньої та 
старшої школи Deutsch, що скла-
дається з десяти книжок різноманіт-
ного спрямування. 

Пригоди, казки, театр, телебачення 
та газети, дружні стосунки та кохання, 
літературні твори та майбутнє про-
фесійне життя - це тематика нової су-
часної серії для читання. 

Велика кількість захоплюючих 
завданнь в кінці кожного розділу до-
зволять залучити до роботи всіх уч-
нів, незалежно від рівня підготовки та 
креативних можливостей.

einfach klassisch – це серія адапто-
ваних класичних творів німецьких 
авторів. Для кращого розуміння про-
читаного матеріалу застарілі слова  і 
фрази було замінено сучасними, а ор-
фографія текстів приведена у відповід-
ність із сучасними правилами. Пояс-
нення незрозумілих слів інтегровано у 
самому тексті. В додатках оригінальний 
текст порівнюється з сучасною версією.

Кожна книга серії  містить довідко-
ву інформацію, важливу і корисну для 
розуміння тексту, а також багато ма-
люнків і фотографій, які ілюструють дії 
і викликають додаткову зацікавленість.

Серія оповідань Die Hochhauskinder 
від Габі Бауер стане чудовим до-
повненням вашого уроку німецької, 
а завдання, що завершують кожну 
главу, допоможуть покращити техніку 
читання, відпрацювати лексику, удо-
сконалити навички усного мовлення 
та спілкування.

LEX:TRA: DaF-Krimi-Lektüre 
mit Hörbuch A1-A2, A2-B1

einfach lesen! 
Leseprojektе  A2-B1

…einfach klassisch!
B1 - B2

Die Hochhauskinder. 
Lektüre A2-B1

LEX:TRA: Lektüre A2-B1 Standard Deutsch

КНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ
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Mit Witzen
Deutsch lernen

Mit Spielen
Deutsch lernen

Daz -Bewegungspiele A1-C2
Mosaik. Der 
Alphabetisierungskurs

Нові методичні посібники із засто-
суванням комунікативних ігрових 
завдань (Kennlernspiele, Spiele zum 
Energieaufbau, Merkspiele, Grammatik- 
und Wortschatzspiele, Phonetikspielе) 
на уроці німецької мови в школі, вузі 
або на курсах. Близько 100 перевіре-
них на практиці креативних порад та 
ідей, як відтворити на уроці атмос-
феру невимушеного спілкування та 
творчості, зроблять посібник улюбле-
ною книгою вчителя.

Чіткі пояснення правил гри та те-
матична відповідність допоможуть 
вчителю швидко зорієнтуватись, без 
додаткової підготовки, яке завдання 
обрати в певній ситуації.                

Ви переконаєтесь, що правиль-
но підібрані ігри роблять на уроці 
справжні дива!

Зручний сучасний підручник, 
призначений для систематичного 
вивчення німецької абетки. Він го-
тує учнів до роботи з автентичними 
німецькими навчальними курсами.

Букви та звуки абетки вивчаються 
поступово та систематично. Синім 
кольором позначені нескладні для 
вивчення букви та звуки, а рожевим - 
важчі звуки та буквосполучення.

Курс  складається з теоретичної ча-
стини та завдань. Теоретична части-
на є тематичним вступом, а завдання 
допомагають учням закріпити вивче-
ний матеріал.

Кожна сторінка з теоретичною ча-
стиною включає в себе одну нову лі-
теру чи буквосполучення, їх звучання 
та пов’язані з ними слова.

Ця збірка містить близько 500 
жартів, що можуть використовува-
тись на початковому та середньому 
рівні вивчення німецької мови.

До кожного жарту надаються ме-
тодичні та історичні коментарі, які 
полегшують адаптацію матеріалу до 
занять. Жарти розташовані відповід-
но до тематичного покажчика, що по-
легшує пошук необхідного матеріалу.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Книга Mit Spielen Deutsch lernen 
містить велику кількість різно-
манітних ігор та вправ у ігровій 
формі, які допоможуть зробити за-
няття більш цікавим та відпрацюва-
ти вивчений матеріал.

Посібник підходить як для дитячої, 
так і для дорослої аудиторії, і є особ-
ливо корисним на початковому етапі 
вивчення мови.
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Серія копіювальних матеріалів з 
цікавою інформацією країнознав-
чого та літературознавчого харак-
теру. Посібники цієї серії Rund um 
Goethe, Rund um Heinrich Heine, 
Rund um Schiller містять різноманіт-
ні вправи, уривки з творів класиків 
німецької літератури, завдання для 
проектних робіт та рефератів, літе-
ратурних вечорів. 

Rund um Zeitungen проводить 
аналіз газетних статей, «газетні кач-
ки», дослідження сфери журналісти-
ки, приклади різноманітних видів 
преси, бульварної та Інтернет жур-
налістики, блогів, поради по напи-
санню статей. 

Rund um Reden + CD розглядає 
характер та якість мови суспільних  
діячів, різноманітні промови та їх 
значення для політичної та суспіль-
ної кар`єри особистості, питання 
правдивості політичної риторики, 
дослідження типів мовлення. На ау-
діо CD до цього посібника: промо-
ва Ангели Меркель і Дітера Хільде-
бранта в політиці, шекспіровський 
монолог, типові помилки на висту-
пах, дискусіях. 

Rund um Märchen та Rund um 
Weihnachten - висвітлюють харак-
терні риси казок, дослідження їх по-
яви, казки різних народів світу, сце-
нарії, а також традиції святкування 

та підготовки до Різдва, вірші, ігри, 
сценічну творчість.

Rund ums Erzählen, Rund um 
kreatives Schreiben - нові видання 
серії фотокопіювальних матеріалів 
допоможуть у формуванні вміння 
зв’язано висловлювати свої дум-
ки, відтворювати логічні ланцюж-
ки, складати діалог або невелику 
розповідь на певну тему та виклада-
ти її письмово. Текстовий матеріал 
посібників дозволить суттєво роз-
ширити словниковий запас, покра-
щити культуру мовлення та підго-
туватись до успішного складання  
іспиту на знання німецької мови 
рівня B1-B2.

Серія Duden Ratgeber включає 
7 нових посібників з граматики 
(Deutsche Grammatik), сучасної лекси-
ки, правопису та пунктуації (Handbuch 
Zeichensetzung, Zeichensetzung kom-
pakt), які на основі різноманітних 
прикладів та вправ допоможуть 
у написанні текстів (Einfach gute 
Texte schreiben), наукових робіт (Wie 
schreibt man wissenschaftliche Arbei-
ten?), веденні ділового листування 
(Geschäftskorrespondenz), підготовці 
до практичних занять з граматики 
(Grammatiktabellen Deutsch).

Завжди підтримають, нададуть корот-
ку і влучну відповідь на складні пи-
тання мовозна-вства довідники серії 
Erste Hilfe Grammatik, Komma, Punkt 
& Co, RECHTschreibung та допомо-
жуть уникнути прикрих помилок 100 
häufigsten Fehler.

Надзвичайно вразять як початківців, 
так і досвідчених фахівців нові словни-
ки з малюнками та збірка тренуваль-
них вправ з лексики в малюнках (Das 
Bildwörterbuch DaF für Alltag und Arbeit, 
Wortschtztrainer DaF, Bildwörterbuch.
Wie die Dinge heißen) – біля 3500 ма-
люнків, 6000 слів, велика кількість діа-
логів та вправ незамінні у навчанні, 
підготовці до іспитів та роботі.

Rund um….  В1- В2

Duden Ratgeber Erste Hilfe Wortschtztrainer DaF
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Versunkene Wortschätze Eselsbrücken

Duden Unnützes
Sprachwissen

Duden - Wer hat den Teufel 
an die Wand gemalt?

Die Tomate und
das Paradies

DUDEN FÜR JEDEN ANLASS. DUDEN НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ!

Wörter, die uns fehlen werden. 
Із зміною часу з мови зникають ба-

гато слів, понять, виразів, але вони 
лишаються в словниках, творах ,істо-
ричних документах і можливо колись 
повернуться. Цей невеличкий довід-
ник – пам`ятник «загубленим» у мов-
ному всесвіті словам, за якими, мож-
ливо, ми будемо сумувати.

Die besten Merksätze und ihre 
Bedeutung. Кращі мнемотехніки в 
різних галузях знань, їх походження 
та значення.

Erstaunliches über unsere Sprache 
(Цікаві відомості про мову). 
Що таке Heavy-Metal-умлаут, які 

букви вживаються частіше, що ро-
блять Schmökern, хто такі німецькі 
емігранти і як вони почувають себе в 
інших мовах – всі ці знання про мову 
в одному довіднику.

Фразеологічні обороти, ідіоми, їх по-
ходження та застосування.
Ідіоми та фразеологізми не тільки при-
крашають мову, а й дозволяють скоро-
тити громіздкі речення до невеликих 
стійких виразів. Німецька мова з вико-
ристанням фразеологічних оборотів 
стає насиченою та живою.

Вивчення мови – 
нелегкий процес, часом 
тривалий та складний. 
Зробити вивчення мови 
захоплюючим заняттям, 
відкрити для себе та 
для своїх учнів цікаві 
сторінки мовознавства, 
історію мови, 
походження слів, понять, 
фразеологічних оборотів 
та ідіом допоможуть нові 
довідники від видавництва 
DUDEN VERLAG

Sprachliche Delikatessen für Köche 
und Gourmets // історії, пов’язані з 
кулінарією. 

Ви знаєте, чому Maultaschen також 
називають «Herrgottsb`scheißerle»? 
Чи знаєте ви історію про «Ноїв пудінг» 
або походження  слова коктейль? Ця 
книга створена для всіх, хто любить 
готувати і насолоджуватися розкіш-
ним меню лінгвістичних курйозів, 
уточнень і особливостей оточуючих 
їжу, доповнена глосарієм технічних 
термінів кухні і вишуканої кулінарії – 
тепер ви можете не тільки добре готу-
вати, але і говорити про це.
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DAS ALPHABET, німецький алфавіт, 
плакат

DIE BUCHSTABEN und LAUTE, букви 
та звуки, вимова, плакат

Корисні матеріали для всіх вчи-
телів німецької мови, які працюють 
з дітьми та дорослими. Яскраві пла-
кати не лише познайомлять учнів з 
усіма німецькими літерами та бук-
восполученнями, а й підкаже пра-

вильну вимову кожного з них. Всі 26 
літер супроводжуються веселими 
малюнками, відповідними слова-
ми-прикладами.

Розмір плакату А1 (841*594 мм)

UNREGELMÄSSIGE VERBEN, непра-
вильні дієслова, плакат

Форми сильних і неправильних 
дієслів та їх коректне  застосування - 
це основа німецької граматики.  Над-
звичайно актуальна новинка для всіх, 
хто навчає або вчить німецьку мову – 
яскравий плакат з трьома основними 
формами сильних дієслів.

Розмір плакату – А1 (841*594 мм).

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ






