
Німеччина [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
http://geoknigi.com/view_country.php?id=70 

На сайті дається загальна 
характеристика країни, визначається її 
місце у світі.  

Приділяється увага природним умовам 
Німеччини, населенню. Дається 
загальна характеристика 
господарства та промисловості. 

 

 

 

Факти про Німеччину [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://www.tatsachen-
ueber-deutschland.de/uk 

 Це портал з актуальними даними, 
фактами й інформацією про Німеччину: 

 Одним поглядом.  
 Держава і політика. 
  Зовнішня політика. 
  Економіка й інновації. 
  Довкілля і клімат.  
 Освіта і наука. 
  Суспільство.  
 Культура і мас-медіа. 
  Стиль життя. 
  Історія. 

 

 

Визначні пам'ятки Німеччини [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://vsviti.com.ua/collections/11575 

На сайті розміщена інформація про історичні та 
природні пам'ятки країни.  

 

http://geoknigi.com/view_country.php?id=70
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/uk
http://vsviti.com.ua/collections/11575


 

Все про Німеччину [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
https://sites.google.com/site/vsepronimeccinu/ 

 Офіційна назва країни і географічне 
положення.  
 Природні умови.  
 Митний контроль.  
 Транспорт.  
 Валютне регулювання.  
 Поліцейські правила. 
  Економіка.  
 Національні традиції. 
  Культура та свята Німеччини.  
 Соціально-політичний устрій. 

 

 

 

 

 

Вікно в Німеччину  [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://bit.ly/27GkYqp 

 

 Політика й 
суспільство  
 Eкономікa  
 Культура й стиль 

життя  
 Вивчати німецьку 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/vsepronimeccinu/
http://bit.ly/27GkYqp


Посольство Федеративної Республіки Німеччина [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу:  http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/01/__Willkommen.html 

 Ласкаво просимо до Німеччини 
 Підтримка України 
 Робота, професійна та вища освіта 
 Стипендії та програми обміну 
 Посольство 
 Новини 
 Зовнішня і європейська політика 
 Економіка, наука, сільське 

господарство та політика сприяння 
економічному розвитку 
 Візи 
 Консульські і правові питання  
 Культура та освіта 

 

Кращі університети Німеччини [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://studway.com.ua/universiteti-deutsch/ 

Давно відомо, що німецькі університети вважаються 
одними з найкращих освітніх закладів Европи. 
Навчання в вишах Німечинни є не просто елітним, 
популярним та якісним, а ще й безкоштовним, що не 
може не приваблювати іноземних студентів. Але 
коли справа доходить до вибору навчального закладу, 
тут постає питання: куди вступати та як вибрати 
університет кращий з найкращих? 

 Дати відповідь на таке питання складно, та ми все 
ж спробуємо з’ясувати, які ВНЗ входять у ТОП-10 

найкращих вишів Німеччини. 

 

Освіта в Німеччині [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://studway.com.ua/category/inside/edu-germany/ 

Експерти розповідають про шкільку, вищу та 
післядипломну освіту в Німеччині для студентів та 
школярів. 

  

 

 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/01/__Willkommen.html
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Вивчення німецької мови онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://deutschonline.at.ua/ 

Сайт створено з метою зібрати 
практичний і зручний матеріал для 
вивчення німецької мови, що буде корисним 
в першу чергу для початківців. 

 

Німецька національна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html 

 

 

 

 

 

 

 

Німецька література [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/tag/nimecka-

literatura/ 

Робота сайту здійснюється у співпраці з 
Центром досліджень сучасної 
літератури при НаУКМА 

 

 

Классическая немецкая литература — популярные книги [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://bit.ly/1YFeVMS 

 

Немецкая литература — популярные книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://bit.ly/1OBtn2E 

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ НБ ЧНТУ 
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