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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/osnovna-mova-nimetska-mova-i-
literatura 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Перша іноземна мова» є основною 

нормативною дисципліною із спеціальності 035.05Н 

Філологія для освітньої програми ОС «бакалавр», яка 

викладається у 3 та 4 семестрах в обсязі 14 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та завдання курсу Мета курсу – набуття студентами мовної компетенції у межах 

рівня B 2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 

http://lingua.lnu.edu.ua/employee/bjelozorova-yuliya-serhijivna
https://lingua.lnu.edu.ua/course/osnovna-mova-nimetska-mova-i-literatura
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мовної освіти. Цей щабель вивчення мови передбачає 

вдосконалення навиків ведення бесіди, дискусії, аргументації, 

врахування засобів зв’язності тексту як лексичного, так і 

граматичного рівнів. Поглиблення знань про парадигму 

дієслівних форм пасивного стану, їхню функціональну 

спрямованість та конкурентні граматичні конструкції сприяє 

розумінню суті мовної варіативності, зумовленої різними 

комунікативними факторами. Студенти набувають ґрунтовні 

знання про синтаксис складних речень німецької мови, їхню 

типологію та функції. У межах цього курсу студенти 

поглиблюють знання про граматичні форми та значення 

дієприкметника та інфінітива, дієслівні звороти з цими 

дієслівними формами (поширене означення, герундив, інфінітивні 

конструкції) та сферу їхнього застосування.  

Відбувається подальший розвиток мовної та мовленнєвої 

компетенції, формування системного лінгвістичного знання про 

певні лінгвальні категорії, імплементація набутих знань у 

мовленнєву діяльність, засвоєння лексичних тем згідно з 

тематикою курсу. Мовлення студентів набуває більшої плавності, 

варіативності та спонтанності, автокоригування помилок може 

свідчити про розширення лексичної та граматичної 

компетентності.  

Завдання: 

• Інтегрований розвиток мовних навичок та умінь, з-

поміж яких домінантними є лінгвістична та 

прагматична компетенції студентів, особлива увага 

скеровується на соціокультурний аспект у вивченні 

мови, основи якого закладено під час першого року 

навчання. 

• Послідовний розвиток навичок аудіювання, читання, 

мовлення та письма. 

• Вдосконалення мовознавчої компетенції студентів через 

поглиблення лексичних, фонологічних, граматичних 

знань, необхідних для комунікації в обсязі 

проблематики та тем, які пропонуються для вивчення на 

2-му курсі. 

• Підвищення соціокультурної компетенції студентів 

шляхом набуття країнознавчих та соціокультурних 

знань, вміння застосовувати їх у ситуаціях на щодень. 

• Вдосконалення навичок самостійного навчання. 

Ознайомлення студентів з актуальними стратегіями та 

підходами у вивченні мови, заохочення до їхнього 

застосування через інтерактивний, діяльнісний підхід, 

комунікативно-прагматичну скерованість навчальних 

цілей, формування належної мотивації. 

 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна  
 

1. Арсеньева М. Г., Цыганова И. А.. Грамматика 

немецкого языка. 2-е изд. СПб.: Союз, 2002. 

2. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка. – СПб.: 



КАРО, 2006.     

3. Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного 

речення. Запоріжжя: Запорізьк. держ. у-т, 1992. 

4. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого 

языка. – М.: Высш. шк., 1986. 

5. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. В 2 / Redaktion Cornelia 

rademacher und Carola Jeschke. Berlin, München, Wien: 

Langenscheidt, 2008 

6. Buscha A., Linthout G. Das Mittelstufenbuch. Deutsch 

als Fremdsprache. Teil 1. Hueber, 2003. 

7. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der 

deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch, 

2009. 

8. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein 

Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig – Berlin 

– München – Wien – Zürich – New York: 

Langenscheidt-Verlag-: Enzyklopädie, 1993. 

9. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. 

Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich – New 

York: Langenscheidt: Enzyklopädie, 1998. 

10. Hering A, Matussek M , Perlmann-Balme M. 

Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Deutsch als 

Fremdsprache / Buch mit beigelegtem Lösungsschlüssel 

(Englisch). Ismaning: Hueber, 2010.  

11. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann 

N. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 1. 

Langenscheidt, 2007.  

12. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann 

N. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 2. 

Langenscheidt, 2007.  

13. Koithan U., Schmitz H., Sieber T. u.a. Aspekte neu B1 

plus. Mittelstufe Deutsch. Langenscheidt Klett, 2015. 

 

Додаткова 

1. Bahlmann C., Breindl-Hiller Е. u.a. Unterwegs. Lehrwerk für 

die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 

2005. 

2. Behal-Thomsen H., Lundquist-Mog A., Mog P.. Typisch 

deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität. 

Tübinger  Modell einer integrativen Landeskunde, 2001. 

3. Busse J. „der“, „die“ oder „das“? Reihe deutsch üben, 

Band 8. München: Hueber, 2000. 

4. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Langenscheidt: München, 

2001. 

5. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S. AusBlick 1. 

Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Band 1 

„Brückenkurs“. Hueber, 2008. 

6. Fischer-Mitziviris A. AusBlick 2. Deutsch für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Band 2. Hueber, 

2005.   

7. Grammatiktraining Deutsch. Berlin, München: 

Langenscheidt, 2002. 
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8. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: 

Hueber, 2011. 

9. Haasenkampf G. Leselandschaft. Zweibändiges 

Lehrwerk für die Mittelstufe. Verlag für Deutsch, 1999.  

10. Hering A, Matussek M , Perlmann-Balme M. em 

Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / Lehr- 

und Übungsbuch. Ismaning:  Hueber, 2008.  

11. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. 

München: Hueber, 1997. 

12. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: 

Hueber, 1997. 

13. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. EmNeu. 

Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber 

Verlag, 2006. 

14. Puchta H., Gerngro G., Krenn W. Grammatik kreativ. 

Berlin, München: Langenscheidt, 1999. 

15. Schatz H. Unter Mitarbeit von Jenkins E.-M., Neuf-

Münkel G. und Roland R. Fertigkeit Sprechen. 

Langenscheidt: München, 2001. 

16. Swerlowa O. Grammatik & Konversation. Arbeitsblätter 

für den Deutschunterricht Niveau B1 – B2. 

Langenscheidt: München, 2001. 

17. Westhoff G. Fertigkeit Leesen. Langenscheidt: München, 

2005. 

18. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. 

München: Hueber, 1996. 

19. Биркенгоф Г.М., Ромм З.М., Уроева Р.М. Курс 

грамматики немецкого языка с грамматико-

фонетическими упражнениями: В 2-х частях. Часть 1. 

Синтаксис. – М.: Международные отношения, 1980. 

20. Биркенгоф Г.М., Ромм З.М., Уроева Р.М. Курс 

грамматики немецкого языка с грамматико-

фонетическими упражнениями: В 2-х частях. Часть 2. 

Морфология. – М.: Международные отношения, 

1980. 

21. Кузьмичева Л.В. Пособие по практической 

грамматике немецкого языка. Для институтов и 

факультетов иностранных языков. – М.: Высш. шк., 

1981. 

22. Мамалига Л. М., Скляр Л. Л. Граматика німецької 

мови. Морфологія.- К.: Вища школа, 1972. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://cornelia.siteware.ch/grammatik/ 

2. http://deutsch.interaktiv.prv.pl/ 

3. http://www.germany-iran.com/deutsch-%C3%BCbungen.htm 

4. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

5. http://www.deutsch-lernen.com/d_index.php 

6. http://www.gigers.com/matthias/schule/grammatik.html 

7. http://www.goethe.de/ 

8. http://www.grammatiktraining.de/uebungen.html 
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9. http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

10. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ 

11. http://www.ids-mannheim.de/gra/grammis.html 

12. http://www.kipri-kdm.ch/wb/pages/uebungen-deutsch.php 

13. http://www.land-der-woerter.de/lernen/ 

14. www.langenscheidt.de 

15. http://www.learn-german-online.net/learning-german-

resouces/grammatik.htm 

16. http://www.lexas.net/laender/europa/deutschland/index.asp 

17. http://libros-en-pdf.com/libros/deutsch-%C3%BCbungen-b2-

cornelsen.html 

18. http://www.pons.de/deutsch/ 

19. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/ 

20. http://www.staff.amu.edu.pl/~taborek/grammatik/index.html 

 

Тривалість курсу Два семестри (3,4) 

Обсяг курсу Загальна кількість годин – 420. 

256 годин аудиторних занять. 256 годин практичних занять 

(128 – 3 семестр+128 - 4 семестр) та 164 (82 – 3 семестр+82 

– 4 семестр) години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

• активний словниковий запас, який може слугувати 

реалізації певних мовленнєвих ситуацій відповідно до 

тематики курсу (приблизно 4000 слів та 

словосполучень, з яких 1000 нових лексичних одиниць). 

Вільно володіти продуктивним та рецептивним 

словниковим запасом. 

• стратегії читання й опрацювання текстів різних 

функціональних стилів.  

• засоби вираження низки комунікативних намірів, 

зокрема формулювання вказівки, поради, аргументів, 

прохання, припущення, схвалення, заперечення тощо.  

• парадигму пасивних форм дієслова, структурну й 

функціональну специфіку пасивних конструкцій, а 

також їхні конкурентні форми. 

• будову складних речень, їхню типологію та еквівалентні 

засоби парафразування. 

• дієслівні та іменникові властивості дієприкметникових, 

інфінітивних форм, структуру і значення інфінітивних 

та дієприкметникових конструкцій.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен вміти:  

• Володіти на середньому рівні навичками вести як 

монологічне, так і діалогічне спілкування, 

• Розуміти тексти середньої складності згідно з тематикою 

другого курсу та брати активну участь у їхньому 

обговоренні, 

• Вести бесіди на знайому тематику, чітко висловлювати 



власну думку, давати аргументовану відповідь, 

схвалювати або заперечувати певну інформацію, робити 

підсумки та висновки з почутого та ін., 

• Уміти реалізувати різні комунікативні інтенції, зокрема 

висловлювати пораду, вказівку, прохання, коментар 

тощо, 

• Адекватно використовувати конектори та інші сполучні 

засоби з метою побудови зв’язного, логічного тексту, 

• Використовувати різні просодичні засоби, 

• Передати власними словами як загальну, так і детальну 

інформацію із текстів, що вивчаються протягом другого 

року навчання.  

• Володіти різними стратегіями читання, розуміти основну 

тему та загальний зміст тексту (глобальне читання), а 

також детальну (тотальне читання), вибіркову 

інформацію (селективне читання), 

• Розуміти тексти довшої протяжності, передавати їхній 

зміст та детальну інформацію в усній формі, 

коментувати тексти, 

• При наявності невідомих слів та зворотів бути в змозі 

зрозуміти загальну інформацію тексту, можливо, за 

умови його кількаразового прочитання, 

• Розрізняти елементи, що маркують різні частини тексту 

– вступ, головну частину, перехід до субтем, закінчення. 

• Писати приватні листи та деякі офіційні документи 

(автобіографія, заявка на працевлаштування), 

• Твори, перекази, реферати, 

• Висвітлювати в письмовій формі інформацію про певні 

події, ситуації, відношення згідно з тематикою курсу, 

чітко та аргументовано висловлювати власну думку, 

• Наводити аргументи за і проти, виражати свою думку, 

відчуття, згоду або заперечення певній позиції, 

• Логічно та послідовно викласти в письмовій формі 

власні пережиття чи певний досвід, зміст реальної події 

або фіктивної ситуації, 

• Вміти писати зв’язні тексти більшого об’єму, 

• Писати діалоги, презентації. 

 

Ключові слова Монологічне, діалогічне мовлення, тематична лексика 

робота, сім’я/ друзі, здоров’я, знання, науки, культура), 

нормативна граматика (артикль, інфінітив та дієприкметник, 

інфінітивні та дієприкметникові конструкції, пасивний стан, 

підрядні речення), творче письмо, перекази, аналітичне 

читання навчальних, літературних текстів, аудіювання.  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 



Підсумковий контроль Іспит 

Пререквізити  

Форми організації 

навчання 

Практичні заняття, самостійна робота, консультації, 

тестування   

Методи навчання  Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний 

метод, комунікативний метод, дослідницький метод. 

Необхідне обладнання Плайер, проектор і ноутбук 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів, які 

отримують студенти 

 

 Оцінювання навчальних досягнень студентів з «Першої 

іноземної мови» відбувається у формі іспиту (макс. 50 

балів).  

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів 

враховує  результати аудиторної роботи, самостійної роботи 

та 2 модульних (контрольних)  робіт й тем для самостійного 

опрацювання. Загалом  - 50 балів.  

Аудиторна робота -10 балів 

Самостійна робота -10 балів 

Модульні контрольні роботи - 30 балів (2*15) 

Іспит  - 50 балів 

Максимальна сумарна кількість балів – 100. 

Критерії оцінювання  Оцінювання аудиторної роботи (0 – 10 балів) студентів 

враховує їх успішність опрацювання практичних завдань, 

базової та допоміжної літератури до змістових модулів   

курсу під час занять. 

Оцінювання самостійної студентів (0-10 балів)  враховує 

якість та обсяг опрацювання практичних завдань до окремих 

тем змістових модулів навчальної дисципліни, які 

виконуються студентами індивідуально в неаудиторний час. 

Оцінювання письмових модульних робіт (0-30 балів) 

враховує рівень сформованості знань та вмінь з навчальної 

дисципліни. 

Підсумкове оцінювання результатів навчальних досягнень 

студентів на екзамені: 

1) Екзамен у письмовій формі: 50 балів (критерій 

оцінювання - правильність  відповіді) 

2) Екзамен у комбінованій формі: письмова частина (20 

балів), усна частина (30 балів). 

Критерії оцінювання письмової частини:  правильність 

відповіді -20 балів 

Критерії оцінювання усної частини  

Оцінювання теоретичного питання ( 15 балів):  

▪ відповідність змісту, повнота  та логіка викладу  0 – 5  

▪ ґрунтовність викладу, обізнаність з теоретичною базою 0 - 

5 

▪ термінологічна та мовна коректність 0 - 5 

 

Критерії оцінювання практичного завдання (15 балів): 



▪ точність виконання практичного завдання 0 - 5 

▪ доказовість, здатність до обґрунтування, наведення 

прикладів 0 - 5 

▪ термінологічна та мовна коректність 0 – 5 

Політика виставлення 

балів 

Крім перерахованих вище видів навчальної 

діяльності при підсумковому оцінюванні враховується 

також присутність на заняттях, запізнення,  активність 

студента під час практичного заняття. Недопустимим є 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням. Також неприйнятним є списування, 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін.  

Шкала оцінювання: 

національна та ECTS 

 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Залік 

100 - 90 A Відмінно Зараховано 

89 - 81 B Дуже добре Зараховано 

80 - 71 C Добре Зараховано 

70 - 61 D Задовільно Зараховано 

60 - 51 E Достатньо Зараховано 

21 - 50  FX Недостатньо Не 

зараховано (з 

можливістю 

повторного 

складання) 

0 - 20 F Незадовільно Не 

зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни) 
 

Студентам на замітку Академічна доброчесність. Індивідуальні завдання 

студентів мають бути оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів є прикладом академічної 

недоброчесності. Виявлення її ознак в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою 

навчання. Всі студенти повинні відвідувати усі лекції і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  



Література. Література, яка надається викладачем, 

використовується студентами виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Також вітається 

використання студентами іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу. 

 

 

ПРИКЛАДИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

   1. Der Infinitiv mit oder ohne Partikel zu? (10 Punkte) 

1. Er hofft, eine Einladung von seinen Freunden (bekommen) ___________________. 

2. Dort kann er viele Museen (besuchen) _______________________. 

3. Es ist besser, in Bonn mehrere Tage (bleiben) ____________________. 

4. Es war nicht möglich, an dieser Veranstaltung (teilnehmen) _______________________. 

5. Ich habe keine Zeit, mit euch morgen (spazieren gehen) ____________________________. 

6. Ich sah den Besucher die Treppe (herunterkommen) ___________________. 

7. Er geht jetzt regelmäßig (schwimmen) ___________________. 

8. Er hört auf (rauchen) ___________________. 

9. Sie freut sich diesen Sportler (kennenlernen) ______________________. 

10. Die Mutter schickte ihren Sohn Brot (holen) __________________. 

 

2. Bilden Sie Finalsätze. Verwenden Sie dabei sinngemäß „damit“, „dass“ oder „um … zu“. (10 Punkte) 

1. Der Student arbeitete bis spät an seinem Diplom. Er wollte es schnell beenden. 

____________________________________________________________________________________ 

2. Ich bitte meinen Freund: Er soll Theaterkarten besorgen. 

____________________________________________________________________________________ 

3. Der Passant sprang schnell zur Seite. Er wollte nicht mit dem Auto überfahren werden. 

____________________________________________________________________________________ 

4. Wir wünschen Herrn Engel: Er soll gesund bleiben. 

____________________________________________________________________________________ 

5. Zur besseren Heilung des gebrochenen Armes macht der Arzt einen Gipsverband. 



___________________________________________________________________________________ 

 

3. Übersetzen Sie ins Deutsche. (30Punkte)  

1. Хоча ми знайомі вже понад чотири роки, нас однак приємно здивував його вчорашній 

вчинок. 

   _______________________________________________________________________________ 

   2. Вчора на прем’єрі вони зустріли режисера, фільми якого відомі на весь світ. 

   _______________________________________________________________________________ 

   3. Керівництво звільнило цього працівника, тому що не могло на нього покластися. 

   _______________________________________________________________________________ 

   4. Він вітав кожного, кого зустрічав на вулиці. 

   _______________________________________________________________________________ 

   5. Через те, що він був відразу прооперований, йому було врятовано життя. 

__________________________________________________________________________________ 

6. Після того, як я одержала запрошення, я вирішила поїхати до своїх знайомих. 

__________________________________________________________________________________ 

7. Дівчина довго страждала від головного болю, перш ніж звикла до місцевого клімату. 

__________________________________________________________________________________ 

8. Пройшовши кілометрів з десять, мандрівники зробили перепочинок на березі річки. 

__________________________________________________________________________________ 

9. Ти одержиш свою спадщину тільки після закінчення університету. 

__________________________________________________________________________________ 

10. Поїздка по місту відбудеться тільки тоді, коли всі учасники поснідають. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Sagen sie es im Passiv. (10 Punkte) 

Muster: Er lässt seine Hemden von seiner Mutter bügeln. – Seine Hemden werden von seiner Mutter 

gebügelt.  

1. Er lässt sein Zimmer von seiner Schwester aufräumen. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Er lies sein Fahrrad von seinem Bruder reparieren. 

__________________________________________________________________________________ 



3. Sie lässt ihre Hausaufgaben von einem Schulfreund machen. 

__________________________________________________________________________________ 

4. Er lies seine Schuhe von seiner großen Schwester putzen. 

__________________________________________________________________________________ 

5. Sie lassen ihre Taschen von den Eltern packen. 

__________________________________________________________________________________  

 

5. Was muss man machen, wenn man Grippe hat? Geben Sie fünf Ratschläge. (10 Punkte) 

 

6. Wie bildet man Zustandspassiv und welche Einschränkungen sind dabei zu beachten? Führen Sie 

Beispiele an. (10 Punkte) 

 

7. Schreiben Sie einen kurzen Text zum Thema „Arbeit in der modernen Gesellschaft“ (ca. 20 Sätze).  

 

Insgesamt 100 Punkte. 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

2019/2020 н. р., семестр  4 

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдання, год. Термін 

виконання 

 Змістовий модуль 1. Робота та її 

роль у житті 

    

1 

тиждень 

Тема 1. Робота: тематична лексика, 

словотвірне гніздо з коренем 

„Робота“.  

Тема 2. Світ праці: прислів’я, 

цитати. 

 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 40-

41; 12, с. 12-13,   

Тема 1. (1 год.) 
Робота. Роль роботи в 

сучасному світі. Любов – 

дружба – сім’я – кар’єра – 

життєві пріоритети.  

Протягом 1 

тижня 

семестру 

 Тема 3. Освіта як шлях до робочого 

життя. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 42-

42, 30; 12, с. 

Тема 2. (1 год.) 
Робота в добу глобалізації. 

Герої нашого часу. 

Інтернет-виклики. 

 

2 

тиждень 

Тема 4. Опитування: робота по 

інтернету у студентському 

середовищі. Типові звороти для 

характеристики результатів 

опитування, аргументація за і 

проти. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 44 Тема 3. (1 год.) 
Твір «Робота  --це 

самореалізація чи заробляння 

грошей». 

Протягом  2 

тижня 

семестру 

 Тема 5.  Мотивація у роботі практичне 

заняття 

Основна:  5, с. 44-

45; 12, с. 14-15,  

Тема 4. (1 год.) 
Керування дієслів. 

Прийменники.  

 

 

 Infinitivkonstkuktionen 

Тема 6. Інфінітивні конструкції. 

Тема 7. Вживання інфінітивів з 

часткою zu. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 153; 

10, с. 162-164 

Тема 5. (1,5 год.) 
Вживання інфінітивів. 

 

3 

тиждень 

Тема 8.  Двоскладні конектори. практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 53; 

10, с. 168-169 

Тема 6. (1,5 год.) 
Двоскладні конектори. 

Протягом 3 

тижня 



семестру 

 Тема 9. Резюме – основні критерії 

до його складання. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 48-

49; 10, с. 

Тема 7. (1,5 год.) 
Резюме. 

 

4 

тиждень 

Тема 10. Співбесіда. Ключові 

правила вдалої співбесіди 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 50-

51; 10, с.158-160 

Тема 8, 9. (3 год.) 
 Резюме –як його писати. 

Протягом  4 

тижня 

семестру 

 Змістовий модуль 2. Життя разом      

 Тема 11. Тематична лексика на різні 

форми життя у суспільстві 

Тема 12. Спорт проти насильства. 

Тема 13 . Німецькомовна  лірика 

про сенс життя. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 56-

59, 319; 12, с. 108-

109, 

Тема 10. (1 год.) 
Реалізація у житті. 

 

 

5 

тиждень 

Тема 14. Читання з елементами 

перекладу: текст „Бідність не 

порок“.  

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 60-

61,  

Тема 12. (1 год.) 
 Спорт проти насильства 

Протягом 5 

тижня 

семестру 

 Тема 15. Світ навколо мене практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 62-

63; 12, с. 110.  

Тема 11. (1 год.) 
Різні форми життя 

 

 

 

6 

тиждень 

Тема 16 та 17. Типи підрядних 

речень у німецькій мові 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 63, 

103; 10, с. 65-67,  

Тема 13, 14. (2,5 год.) 

Німецька лірика про сенс 

життя 

 

Протягом  6 

тижня 

семестру 

 Тема 18. Означувальні підрядні 

речення 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 63; 

10, с. 68-69,  

Тема 15. (1,5 год.) 

Порядок слів в підрядних 

реченнях 

 

 

7 

тиждень 

Тема 19. Аудіювання до теми – 

Онлайн-ігри 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 62; 

10, с. 70-71 

Тема 16. (1,5 год.) 

Типи підрядних речень у 

німецькій мові 

 

Протягом  7 

тижня 

семестру 

 Тема 20.  Життєві позиції жінок та 

чоловіків. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 64-

65, 70; 10, с. 76-

Тема 17.  Типи підрядних 

речень у німецькій мові (1,5 

 



78,  год.) 

Конкурентні форми пасиву. 

 Змістовий модуль 3. Знання та 

науковий світ 

    

8 

тиждень 

Тема 21. Факти про навколишній 

світ 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 72,  Тема 18. (1,5 год.) 

 Навколишній світ 

 

Протягом  8 

тижня 

семестру 

 Тема 22.  Наука для дітей. практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 74-

75,  

Тема 19. (1 год.) 

 Наука для дітей. Німецькі 

ініціативи. 

 

 

 Тема 23. Пасивні конструкції з 

модальними дієсловами 

практичне 

заняття 

Основна: 5,  75,  Тема 20, 21. (2 год.)  

Пасив з модальними 

дієсловами 

 

 

9 

тиждень 

Тема 24.  Світ без нас. Гіпотези 

майбутнього. 

практичне 

заняття 

Основна: 15 с. 78-

79,  

Тема 22. (2 год.) 

Проект з  теми – Гіпотези 

майбутнього 

 

Протягом  9 

тижня 

семестру 

 Тема 25. Лексико-граматичний 

аналіз тексту. 

практичне 

заняття 

Основна: 1, с. 148-

149 

Тема 23. (1,5 год.) 

Аналіз уривку тексту. 

 

10 

тиждень 

Модальні дієслова 

Тема 26. Модальні дієслова в 

німецькій мові. Вираження 

об'єктивного значення.  

Тема 27. Модальні дієслова. 

Вираження суб'єктивного значення. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 85; 

10, с. 47-50,  

Тема 24. (1,5 год.) 

Модальні дієслова в 

німецькій мові. Вираження 

об'єктивного та 

суб'єктивного значення. 

 

Протягом 10  

тижня 

семестру 

 Тема 28. Дієслово «lassen» - 

багатозначність; конструкції з 

дієсловом «lassen». 

практичне 

заняття 

Основна: 4, с. 154;  Тема 25. (1 год.) 

Дієслово «lassen» - 

багатозначність; конструкції 

з дієсловом «lassen». 

 

 

 Змістовий модуль 4. Культура та     



її роль у житті 

11 

тиждень 

Тема 29.  Культурна спадщина 

Юнеско 

Тема 30.  .Культурні події міста 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 88-

89,  

Тема 28. (1 год.) 

Культурні події міста. 

 

Протягом  

11 тижня 

семестру 

 Тема 31. Відень – культурна 

столиця світу 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 90-

91,  

  

 Тема 32. Картини та їх 

інтерпретація. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 92-

93,  

Тема 29. (1,5 год.) 

Улюблені картини 

 

 

12 

тиждень 

Тема 33. Мови як відображення 

людської культури 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 94-

95,  

Тема 30. (1 год.) 

Текст - Кожні два тижня 

вмирає одна мова 

 

Протягом  

12 тижня 

семестру 

 Займенники німецької мови 

Тема 34. Займенники з Dativ 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 95; 

8, с. 117-119. 

Тема 26. (1 год.) 

Займенники та їх групи. 

 

Протягом  7 

тижня 

семестру 

 Тема 35.  Займенники з Genetiv практичне 

заняття 

Основна: 5, с95-

96; 8, с. 135-138.  

Тема 27. (1 год.)  

Займенники з  Dativ. 

 

 

 Змістовий модуль 5.  Бути в формі     

13 

тиждень 

Тема 36. Лексика до теми  - 

Фінансова грамотність 

Тема 37.  Вдала комунікація. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с.  

106-107,  

Тема 38. (2 год.) 

 Фінансова грамотність 

 

Протягом  

13 тижня 

семестру 

 Тема 38.  .Комунікативні стратегії практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 188-

189, 192,  

Тема 39. (1 год.) 

Правила вдалої комунікації.   

 

 

14 

тиждень 

Тема 39.  Комунікація по телефону 

Тема 40.  Підготовка до іспиту. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с.108-

113,  

Тема 40. (1 год.) Як вдало 

скласти іспит 

 

Протягом  

14 тижня 

семестру 

  Умовний спосіб 

Тема 41. Кон’юнктив 2.  

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 111; 

10, с. 39-40,  

Тема 31. (1,5 год.) 

 Кон’юнктив 2 

Тема 32. (2 год.) 

Утворення та вживання 

 



 

 

 

 

інфінітивних форм. 

 

15 

тиждень 

Тема 42.  Пасивні конструкції з sein. практичне 

заняття 

Основна: 4, с.  10, 

с.  

Тема 33. (1,5 год.) 

  Пасивні конструкції з sein 

 

Протягом  

15 тижня 

семестру 

 Тема 43. Порівняльні речення з als 

wenn /als ob  

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 117, 

10, с. 35-36,  

Тема 34. (1,5 год.) 

  Порівняльні речення з als 

wenn  

Тема 35. (1 год.) 

  Порівняльні речення з als ob 

 

 

16 

тиждень 

Тема 44. Дієслівні конструкції sein / 

haben / wissen / glauben / verstehen / 

vermögen / brauchen + zu + Infinitiv.  

практичне 

заняття 

Основна:   10, с. 

37-38, 44-45,  

Тема 36. (1 год.) 

Інфінітивні конструкції 

«(an)statt+zu+Infinitiv», 

«ohne+zu+Infinitiv». 

Тема 37. (1,5 год.) 

Інфінітивні конструкції 

«wissen / scheinen / 

glauben+zu+Infinitiv», 

«um+zu+Infinitiv», 

«аccusativus cum іnfinitivo». 

Протягом  

16 тижня 

семестру 


