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Назва курсу Друга іноземна мова 
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кафедра німецької філології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність – 035 Філологія 

Спеціалізація – 035.04 Германські мови та літератури 
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Науковий ступінь кандидат філологічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада  доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університет імені І. Франка 
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Вчене звання Доцент 

Посада  доцент кафедри німецької філології Львівського 

національного університет імені І. Франка 
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батькові 
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Вчене звання доцент 
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КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Час Щосереди, 10.10-11.30  

Місце Львівський національний університет імені І. Франка, 

кафедра німецької філології (м. Львів, вул. Університетська, 

1, каб. 427) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/druha-inozemna-mova 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Друга іноземна мова» є нормативною 

дисципліною із спеціальності 035 Філологія для освітньої 

програми ОС «бакалавр», яка викладається в 2-8 семестрах в 

обсязі 30 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та завдання курсу Мета вивчення дисципліни: Мета курсу полягає у 



формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів. 

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних 

моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що 

регулюють процес породження актуальних речень 

відповідно до інтенції мовця. 

Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів 

в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій 

діяльності можливостями мовної системи, здатність 

адекватно використовувати мову в різних соціально-

детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює 

розширення у матеріалі навчального курсу об’єму 

інформації екстралінгвістичного характеру, що має 

культурологічну чи країнознавчу цінність. 

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції 

ґрунтується на принципі єдності тематичного та 

міжкультурного аспектів. 

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий 

досвід студента й охоплює як побутову тематику (типові 

повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-

політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої 

вивчають). 

Міжкультурний аспект передбачає знання культури 

країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі 

сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений 

на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої 

культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення 

умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до 

соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають, на 

уміння адекватно розуміти та інтерпретувати 

лінгвокультурні факти.  

Міжкультурна комунікація – це спілкування, що 

здійснюється в умовах значних культурно зумовлених 

розбіжностей в комунікативній компетенції його учасників. 

Під комунікативною компетенцією розуміють знання 

символьних систем, що використовуються під час 

комунікації, та правил їхнього функціонування, а також 

принципів комунікативної взаємодії. Учасники 

міжкультурної комунікації застосовують під час прямого 

контакту спеціальні мовні варіанти й дискурсивні стратегії, 

відмінні від тих, якими вони користуються у спілкуванні в 

межах однієї культури.  

Важливими складовими формування мовної 

компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична 

компетенція. 
Завдання дисципліни: 

 виробити навики та уміння німецької нормативної 

вимови студентів,  

 розвинути їхні адитивні вміння; 

 сформувати лексичний запас обсягом 5000 слів та 

словосполучень; 

 виробити навики працювати з різними типами 

словників; 



 розвинути граматичні навики, необхідні для 

аудіювання, мовлення, читання та письма; 

 ознайомити з головними морфологічними й 

синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих 

частин мови, граматичною будовою основних типів 

простих і складних речень; 

 виробити вміння адекватно використовувати мову в 

різних соціально-детермінованих ситуаціях 

спілкування; 

 сформувати навики реферувати та анотувати різні 

типи текстів; 

 сформувати комунікативні уміння з екстенсивного та 

інтенсивного аудіювання; 

 розвинути репродуктивні та продуктивні вміння 

письма. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. 

Практична фонетика німецької мови. – Вінниця : 

Нова книга, 2010. 

2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична 

граматика німецької мови. – Вінниця : Нова книга, 

2010. 

3. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для 

початківців. Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Вінниця : Нова книга, 2008. 

4. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в 

упражнениях. – СПб. : КАРО, 2004. 

5. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch : 

Grammatik. – Ismaning : Hueber, 2015. – S. 79-81. 

6. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 

2010. – S. 70-71. 

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

Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- 

München-Wien-Zürich-New York : Langenscheidt, 

2005. 

8. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 1 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

9. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 2 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

10. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 3 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

11. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 4 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

12. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 5 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

13. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 6 international. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 2012. 

14. Koithan U., Schmitz H. u.a. Aspekte 1. Mittelstufe 

Deutsch – München : Langenscheidt, 2014. 

15. Koithan U., Schmitz H. u.a. Aspekte 2. Mittelstufe 

Deutsch. – München : Langenscheidt, 2014. 



16. Reimann M., Dinsel S. Großer Lernwortschatz Deutsch 

als Fremdsprache : Hueber, 2010. 

 

Додаткова література 

17. Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. Практична 

граматика німецької мови. – Вінниця : Нова книга, 

2018. 

18. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по всьому 

світу: Українсько-німецький розмовник. – К. : Вид. 

центр "Проствіта", 2001. 

19. Власов Є. Н., Куленко В. Є. Керування дієслів, 

прикметників та іменників у німецькій мові. – 

Вінниця : Нова книга, 2003. 

20. Власов Є. Н., Куленко В. Є. Прийменники. Німецько-

українські відповідники. – Вінниця : Нова книга, 

2002. 

21. Кудіна О. Країни, де говорять німецькою. – Вінниця : 

Нова книга, 2003. 

22. Куленко В. Є, Власов Є. Н. Deutsch. – Вінниця : Нова 

книга, 2004. 

23. Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької 

мови. – Вінниця : Нова книга, 2007. 

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

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

25. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с 

упражнениями. – М. : Айрис-пресс, 2004. 

26. Der große Duden. Bd. 1. Die deutsche Rechtschreibung. 

– Mannheim u. a. : Dudenverlag, 2006. 

27. Der große Duden. Bd. 2. Stilwörterbuch. – Mannheim u. 

a. : Dudenverlag, 1998. 

28. Der große Duden. Bd. 3. Bildwörterbuch. – Mannheim u. 

a. : Dudenverlag, 2000. 

29. Der große Duden. Bd. 4. Grammatik. – Mannheim u. a.: 

Dudenverlag , 2005. 

30. Der große Duden. Bd. 11. Redewendungen. – Mannheim 

u. a. : Dudenverlag, 2000. 

31. Fit fürs Goethe-Zertifikat A1-B2. Deutschprüfung für 

Erwachsene. – Ismaning : Hueber, 2016. 

32. Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprache für 

Ausländer. Ismaning : Hueber, 2004. 

33. Österreich. Tatsachen und Zahlen. – Wien : 

Bundespressedienst, 2002. 

34. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt-am-Main : 

Societäts-Verlag, 2002. 

 

Інтернет-ресурси 

1. https://www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache/unterrichten/pg_materialien 

2.  www.aufgaben.schubert-verlag.de 

3. https://www.grammatiktraining.de/uebungen.html 

Тривалість курсу Сім семестрів (2-8). 

Обсяг курсу Загальна кількість годин – 900. 



На четвертому курсі загальна кількість годин – 180. З них 

140 годин практичних занять та 60 годин самостійної 

роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Четвертий етап вивчення німецької мови – рівень В2  

– охоплює 7-й і 8-й семестри (140 ауд. год.).  

Основною метою курсу є набуття студентами 

мовної компетенції в межах рівня B2 відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Цей 

рівень передбачає здатність спонтанно й плинно 

висловлювати думку, без помітних, частих пауз, що можуть 

виникати через необхідність підшуковувати слова. 

Досягнувши цього рівня, студенти повинні бути у стані 

ефективно й гнучко використовувати мову в суспільному й 

професійному житті та чітко, структуровано й докладно 

висловлюватися на широке коло тем, пояснити точку зору 

на поточне питання та констатувати переваги та недоліки 

різних варіантів. Вони можуть «розуміти основні ідеї тексту 

як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й 

технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом», 

«нормально спілкуватися з носіями мови з таким самим 

ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає 

труднощів жодній із сторін»; «чітко, детально 

висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку 

з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і 

проти»  (Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Видавництво 

Ленвіт, 2003. – С. 24.) 

Завданням курсу є розвиток і покращення усних та 

письмових навиків активного вживання мови, зокрема, 

розширення словникового запасу на 2000 одиниць.  

Мовлення студентів на цьому етапі набуває більшої 

плавності, варіативності та спонтанності, самостійне 

коригування помилок може свідчити про розширення 

лексичної та граматичної компетентності.  

Після завершення цього рівня студенти набувають умінь 

та навиків:  

Сприйняття на слух: 

 розуміти тексти літературною мовою на приватні, 

професійні й соціальні теми, як безпосередньо, так і в 

ЗМІ; 

 у більших за розмірами текстах розуміти не лише 

інформаційний зміст, але й точки зору та позиції 

доповідачів;  

 розуміти об’ємні висловлювання та лекції і стежити 

навіть за складною аргументацією на досить знайомі 

теми, що стосуються професійної сфери й кола 

особистих зацікавлень, і стежити навіть за складною 

аргументацією на досить знайомі теми за умови, що 

тема досить знайома і напрям розмови позначається 

експліцитно; 

 у розмові розуміти жваве, прискорене мовлення 

носіїв мови; з певним зусиллям вловити багато зі 



сказаного навколо нього, попри це вважати заважкою 

активну участь у дискусії з кількома носіями мови, 

які не пристосовуються та не адаптують мовлення 

згідно його потреб; 

 розуміти повідомлення, оголошення та інструкції на 

конкретні та абстрактні теми, мовлення яких є 

нормативним; 

 розуміти записи нормативного мовлення, яке 

здебільшого зустрічається в суспільному, 

професійному або академічному житті й визначати 

погляди й ставлення мовця так само добре, як і зміст 

інформації;  

 розуміти більшість документальних радіопередач в 

записі чи трансльованих аудіоматеріалів, мовлення 

яких є нормативним, може визначити настрій, тон 

мовця тощо. 

 розуміти основні повідомлення лекцій, виступів, 

доповідей та презентацій більш складного змісту та 

мови з власної тематики чи сфери інтересів; 

 переглядаючи телепрограми та фільми, користувач 

цього рівня здатен розуміти більшість теленовин і 

передач про поточні справи, сприймати мовлення 

документальних та художніх фільмів, живі інтерв’ю, 

ток-шоу, ігри з нормативною мовою; 

 розуміти часто вживані словосполучення та фрази. 

Сприйняття написаного: 

 читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи 

стиль і швидкість читання до різних текстів і цілей, 

вибірково використовуючи відповідні довідкові 

джерела;  

 мати широкий активний словниковий запас читання, 

при цьому відчувати певні складнощі в розумінні 

маловживаних ідіом; 

 читаючи кореспонденцію, пов’язану зі своєю сферою 

інтересів, відразу схоплювати найсуттєвіше, швидко 

переглядати довгий і складний текст, знаходячи 

потрібні йому деталі; 

 не лише вилучати інформацію, думки й точки зору з 

вузькоспеціальних джерел у межах сфери своєї 

діяльності, а й розуміти спеціальні статті поза її 

межами за умови користування словником для 

підтвердження власної інтерпретації сприйнятої 

термінології.; 

 розуміти статті та доповіді, що стосуються сучасних 

проблем, у яких автори мають особливі погляди;  

 ознайомлюючись з інструкціями, розуміти довгі, 

складні тексти – інструкції у своїй сфері, у тому 

числі деталі про умови або застереження, якщо є 

можливість перечитати важкі місця. 

Усне монологічне мовлення: 



 робити точні описання, виражати точки зору на 

найбільш загальні теми без надто помітних пошуків 

слів, і використовувати з цією метою деякі складні 

мовленнєві звороти; 

 висловлюватись «за» та захищати свої погляди в 

дискусії, наводячи релевантні пояснення, аргументи, 

коментарі; пояснювати точку зору про основні 

положення теми, вказуючи на переваги та недоліки 

різних суджень; будувати низку послідовних 

аргументів; розвивати аргумент, наводячи докази на 

підтримку або проти певної точки зору; 

 пояснювати проблему та висвітлювати її таким 

чином, щоб інша сторона в переговорах повинна 

була поступитися;  

 розмірковувати про причини, наслідки, гіпотетичні 

ситуації;  

 брати активну участь у неформальній дискусії в 

знайомих контекстах, коментуючи, висвітлюючи 

точку зору, оцінюючи альтернативні пропозиції, 

створюючи гіпотези та реагуючи на гіпотези інших; 

 правильно оформляти власне мовлення, 

демонструючи відносно високий ступінь 

граматичного контролю, не робити помилок, які 

призводять до непорозуміння, і може сам/сама 

виправити більшість своїх помилок.  

 варіювати формулювання, щоб уникнути частих 

повторів або зробити твердження більш точними; 

 темп мовленнєвих відрізків повинен бути досить 

швидким, навіть за умови уповільнення мовлення під 

час пошуків структур або виразів. Помітно довгих 

пауз мовець не робить або їх небагато;  

 підтримувати дискусію на знайомі теми, 

забезпечуючи розуміння, залучаючи інших до неї 

тощо;  

 усне мовлення повинне характеризуватися певною 

зв’язністю з використанням обмеженого числа 

мовленнєвих схем, бути влучним та точним, навіть 

якщо у ньому трапляються деякі переходи від теми 

до теми під час довгого проміжку говоріння; 

 бути здатним не лише зберігати власний статус у 

соціальному дискурсі, а й розмовляти природно, 

швидко й ефективно; 

 розуміти в деталях те, що сказано йому нормативною 

усною мовою навіть в умовах шуму;  

 ініціювати розмову, вступати, коли потрібно, у 

розмову (коли прийшла твоя черга) та завершувати 

розмову, коли це потрібно, хоча не завжди елегантно; 

 застосовувати фрази на кшталт «На це запитання 

важко відповісти», «Як би там не було» для того, 



щоб виграти час з метою сформулювати думку 

влучніше; 

 спілкуватися з таким ступенем швидкості і 

спонтанності, який уможливлює спілкування навіть з 

носіями мови, оскільки не примушує іншу сторону 

напружуватись в інтеракції; 

 пристосовуватись до змін теми розмови, стилю та 

наголосу;  

 підтримувати невимушений контакт із 

співрозмовником таким чином, щоб навмисне не 

розважати і не дратувати його;  

 описуючи подію чи розповідаючи про побачене, 

робити чіткі, детальні описи широкого кола об'єктів, 

пов’язаних із сферою власних інтересів; 

 беручи участь у дебатах, аргументуючи власну точку 

зору, послідовно розвивати думку, підкреслюючи 

належним чином основні положення з відповідними 

додатковими деталями; 

 розвивати досить об’ємну чітку аргументацію з 

необхідними прикладами та побудувати ланцюжок 

міркувань; 

 звертаючись до аудиторії, він може зробити чітку, 

послідовно розвинену презентацію з виділенням 

значущих моментів та відповідними додатковими 

деталями; 

Письмове монологічне мовлення: 

 писати великі за обсягом детальні тексти на широке 

коло тем, повє’язаних з власними інтересами, 

обстоюючи певну точку зору; 

 скласти есе, доповідь чи лист, узагальнюючи 

інформацію або наводячи аргументи «за» чи «проти» 

певної точки зору, наголошуючи на особистому 

значенні минулих і теперішніх подій. 

 писати чіткі, детальні тексти на на широке коло тем, 

пов’язаних з власними інтересами, поєднуючи 

інформацію та аргументи з різних джерел і 

протиставляючи їх один одному; 

 цілеспрямовано вибирати з різноманітних виразів та 

формулювань для написання своїх письмових текстів 

на теми, що становлять загальний інтерес, та 

змінювати в залежності від власних потреб; 

 при відносно хорошому володінні граматикою 

використовувати ряд сполучників та інших засобів 

зв’зування тексту, щоб поєднати свої пояснення в 

чіткий, цілісний текст, хоча тематичні переходи все 

ще можуть залишатися недосконалими; 

 під час написання текстів застосовувати свої знання з 

німецької мови за відносно хорошого володіння 

граматикою, щоб не допускати помилок; 



 застосовувати свої знання орфографії та пунктуації. 

 писати зрозумілі, детальні тексти на цілу низку 

знайомих тем у межах сфери власних інтересів, 

узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи 

з різних джерел;  

 демонструвати достатню вправність у творчому 

письмі, писати чіткі, детальні описи дійсних або 

уявних подій чи вражень, виділяючи зв’язки між 

думками у вигляді чіткого зв’язного тексту і 

дотримуючись прийнятих умовностей відповідного 

жанру, написати огляд фільму, книги або п’єси; 

 писати твір або доповідь з послідовно розгорнутою 

аргументацією, належним чином підкреслюючи 

значущі думки та наводячи відповідні допоміжні 

деталі;  

 оцінювати різні думки або шляхи вирішення 

проблеми, а також писати повідомлення або твір з 

розвиненою аргументацією, наводячи докази «за» і 

«проти» певної точки зору та пояснюючи переваги й 

недоліки різних варіантів;  

 узагальнити інформацію та аргументи з різних 

джерел.  

Усне діалогічне мовлення:  

 уміти брати участь у діалозі з достатнім ступенем 

невимушеності й спонтанності, так щоб відбулася 

природна інтеракція з носіями мови;  

 брати активну участь у дискусії у знайомих 

контекстах, викладаючи й захищаючи власну точку 

зору; 

 робити свій внесок у розмову з деякими складними 

структурами речень, іноді роблячи помітні перерви 

на пошук слів чи структур; 

 скласти чіткі висловлювання в розмовах з достатньо 

широким спектром виступів на різні загальні теми 

або на фахову тему чи тему зі сфери зацікавлень; 

 висловитися належним чином у формальному та 

неофіційному стилі відповідної ситуації розмови; 

 брати активну участь у більш тривалих бесідах на 

більшість тем, що становлять загальний інтерес, а 

також брати на себе ініціативу щодо зміни 

доповідачів або тем; 

 починати, продовжувати й закінчувати розмову й 

перелаштовуватися належним чином між роллю 

слухача та виступаючого; 

 легко починати знову в розмові свої висловлювання 

й зазвичай виправляти виявлені помилки самостійно; 

 варіювати формулювання в розмовах, щоб уникнути 

повторення або зробити їх більш точними; 

 спілкуватися настільки спонтанно й вільно, щоб 



нормальна розмова з німецькомовними партнерами 

була можлива без великих зусиль з обох сторін; 

 при обговоренні тем із власної сфери зацікавлень 

порівняно безпечно будувати аргументи та 

співвідносити окремі аргументи один з одним; 

 чітко та послідовно будувати свої висловлювання, 

використовуючи ряд сполучників та інших засобів 

зв’язування тексту, хоча більш тривалі 

висловлювання можуть містити певні помилки; 

 відносно надійно обмінюватись більшою кількістю 

більш складної фактичної інформації у своїй галузі 

та сфері власних зацікавлень; 

 бути достатньо точними в дискусіях на різні теми, що 

може призвести до неправильного вибору слів або 

плутанини, що, однак, не перешкоджає спілкуванню; 

 висловлюватись граматично правильно у розмовах, 

щоб уникати помилок, які можуть заважати 

розумінню; 

 правильно використовувати широкий спектр 

граматичних структур у розмовах, з випадковими 

помилками чи недоліками у структурі речень, які 

зазвичай можуть виправити самостійно; 

 говорити чітко та зрозуміло та правильно 

використовувати інтонацію, навіть якщо чути 

іноземний наголос. 

Письмове діалогічне мовлення:  

 робити чіткі й докладні повідомлення для різних 

адресатів на широкий спектр фахових тем і власної 

сфери інтересів; 

 писати особисті та офіційні листи, даючи зрозуміти, 

що важливо; 

 письмово висловити факти та точки зору та 

посилаючись на відповідні повідомлення інших осіб;  

 у листуванні з іншими особами висловлюватись 

стилістично правильно, переконливо, чітко та 

ввічливо, у відповідності до ситуації та 

кореспондента; 

 адаптувати зміст і форму своєї кореспонденції та 

повідомлень до ситуації та адресатів; 

 завдяки володінню широким спектром лексики, 

уникати частих повторів у висловлюваннях; 

 використовувати ряд сполучників та інших засобів 

зв’язування тексту у своїх письмових текстах, щоб 

поєднати свої висловлювання в чіткий, цілісний 

текст, хоча тематичні переходи можуть залишатися 

дещо стрибкоподібними; 

 граматично правильно висловлювати свою думку в 

письмовій формі, хоча можливі випадкові 

несистематичні помилки та синтаксичні недоліки; 



 правильно використовувати орфографію та 

пунктуацію, щоб уникнути непорозумінь через 

можливі помилки. 

Ключові слова Лексична компетенція, фонетична компетенція, граматична 

компетенція, мовлення, читання, письмо, аудіювання, 

соціокультурна компетенція, міжкультурна компетенція. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ (8 семестр) 

Підсумковий контроль  

Пререквізити Перед початком навчання на першому курсі у другому 

семестрі попередні знання з німецької мови не є 

обов’язковими.  

Форми організації 

навчання 

Практичні заняття, самостійна робота, консультації, 

модульні роботи, залік, іспит. 

Методи навчання Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний 

метод, метод проблемного викладення матеріалу, 

евристичний метод, дослідницький метод. 

Необхідне обладнання Програвач компакт-дисків / ноутбук, маркерна дошка, 

маркери 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів, які 

отримують студенти 

 

Аудиторна робота – 30 балів  

Самостійна робота – 20 балів 

Модульні контрольні роботи – 50 балів (2x25) 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Критерії оцінювання 1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 30 балів) студентів 

враховує успішність опрацювання теоретичних питань і  

базової та допоміжної літератури до змістових модулів 

лекційного курсу, якість виконання  практичних завдань до 

змістових модулів навчальної дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

 

2. Оцінювання самостійної роботи студентів (0-20), 

враховує якість та обсяг опрацювання письмових і усних 

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(аудиторна робота) 

30 – 28 Відмінна 100 – 90  

27 – 25 дуже добра   89 – 81  

24 – 22 Добра   80 – 71  

21 – 19 Задовільна   70 – 61  

18 – 16 Достатня   60 – 51  

15 – 0 Незадовільна   50 і менше  



завдань і виклад власних думок. 

Шкала оцінювання 

 

3. Оцінювання письмових модульних робіт (0-50 балів) 

враховує рівень сформованості знань та вмінь на проміжних 

етапах вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 
 

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(індивідуальне завдання) 

20 – 18 Відмінна 100 – 90  

17 – 16 дуже добра   89 – 81  

16 – 15 Добра   80 – 71  

14 – 13 Задовільна   70 – 61  

12 – 11 Достатня   60 – 51  

10 – 0 Незадовільна   50 і менше  

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(тестування) 

50 – 46 відмінна 100 – 90  

45 – 41 дуже добра   89 – 81  

40 – 36 добра   80 – 71  

35 – 31 задовільна   70 – 61  

30 – 26 достатня   60 – 51  

25 – 0 незадовільна   50 і менше  

Політика виставлення 

балів 

Крім перерахованих вище видів навчальної діяльності при 

підсумковому оцінюванні враховується також присутність 

на заняттях, запізнення,  активність студента під час 

практичних занять. 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. Самостійна робота 

студентів – оригінальні міркування. Списування, втручання 

в роботу інших студентів є прикладом академічної 

недоброчесності. Виявлення її ознак в письмовій чи усній 

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 з поважних 

причин. 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 МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

I. Ergänzen Sie in der richtigen Form (Partizip I als Adjektiv)!               

Beispiel: Das ist eine trainierende  Frau (trainieren). 

1. Ich sehe eine __________________ Person (ausgehen). 

 

II. Verbinden Sie Sätze mit nachdem oder während.                  

Beispiel: Zuerst frühstückt Frau Winter. Dann fährt sie zur Arbeit. 

Nachdem Frau Winter gefrühstückt hat, fährt sie zur Arbeit. 

Frau Winter schreibt einige Rechnungen. Dann telefoniert sie mit Kunden. ______________ 



__________________________________________________________________________ 

 

III. Ergänzen Sie das Relativpronomen und – wo nötig – die Präposition.             

a) Ich wünsche mir 

  … Kollegen, _____________ immer hilfsbereit sind. 

 

IV. Schreiben Sie irreale Vergleichsätze mit als ob              

a) Es scheint:  Drucker – drucken   nichts auf dem Papier stehen 

Es scheint, als ob der Drucker drucken würde, aber in Wirklichkeit steht nichts auf dem Papier. 

b) Es hört sich so an Staubsauger – funktionieren  alles noch schmutzig sein 

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Über die Liebe. Ergänzen Sie die Sätze.               

1. Je schneller man zusammen in eine Wohnung zieht, desto _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

VI. Was ist Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie einen Kommentar.              

Was ist Ihre Reaktion? 

Warum sind Sie auch / nicht dieser Meinung? 

Geben Sie einen Rat. 

Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß. Schreiben Sie auch eine passende Einleitung. 

 

Faule Kollegin! 

Liebe Büroangestellte, 

meine Kollegin Suse ist total faul. Alles muss ich allein machen… 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

(доц. Пиц Т.Б.) 

2020/2021 н.р., семестр 8 

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдання, год. Термін 

виконання 

5/ 

08.03-

12.03 

Тема 1. Правила поведінки: Як 

поводити себе з іншими людьми? 

Як не втратити дружній тон 

розмови? Рольова гра: «Вибачатися, 

переконувати когось, не приймати 

вибачень».  

Правила хорошого тону: 

джентльмени знову в моді.  

Гарна поведінка є досі актуальною? 

Гра в ток-шоу.  

Майбутній час Futurum I: утворення 

і вживання. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 46, 

48, 50; 13, с. 38-

43, 116-121. 

 

Тема 1.  

Написання листа на тему 

«Гарна поведінка – це ще 

актуально?». 

Розповідь: Що таке гарна 

поведінка? 

Підготовка до гри в ток-шоу. 

 

08.03-12.03 

6 /  

15.03-

19.03 

Тема 2. Інші країни, інші звичаї: 

запрошення в гості. Правила 

хорошого тону в арабському світі та 

в Європі.  

Книга барона Адольфа фон Кнігге 

«Про спілкування з людьми». 

Вживання прийменників 

«innerhalb», «außerhalb» з родовим 

відмінком. Підрядні речення 

причини із сполучником «da». 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 44-

47, 124-125; 5, с. 

201, 203. 

 

Тема 2. 

Опанування лексики і 

мовленнєвих зворотів до 

теми «З людьми». 

Правила вживання 

прийменників «innerhalb», 

«außerhalb» з родовим 

відмінком. Порядок слів у 

реченні із темпоральним 

сполучником «da». 

15.03-19.03 

7 /  

22.03-

26.03 

Тема 3. Презенс і футурум І для 

вираження подій у майбутньому.  

Прохання про допомогу. Як 

перепитувати когось, 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 48-

51, 128, 138-139. 
Тема 3. 

Правила утворення і 

вживання Futurum I. 

Використання презенсу на 

22.03-26.03 



заспокоювати? Пропонування 

вирішення проблеми. Сучасна 

юридична консультація. Рекламне 

оголошення. 

позначення майбутнього 

часу.  

Складання діалогів. 

8 /  

29.03-

02.04 

Тема 4. Волонтерство: добровільні 

помічники в Німеччині. Як можна 

допомогти людям? 

Приклади для наслідування. Ця 

людина була мені прикладом для 

наслідування. Ваш особистий 

приклад для наслідування.  

Докори сумління.  

Розмови про проблеми і пошук 

рішень. 

 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 48-

53, 133-135.  
Тема 4.  

Опанування лексики і 

мовленнєвих зворотів до 

теми «Порада і допомога».  

Розповідь про свої особисті 

приклади для наслідування. 

Складання діалогів. 

29.03-02.04 

9 /  

05.04-

09.04 

Тема 5.  
Підрядні речення часу зі 

сполучниками «seit(dem)», «bis».  

Вживання сполучника «indem» в 

модальних підрядних реченнях.  

Модальні підрядні речення зі 

сполучником «ohne dass» і 

інфінітивна конструкція «ohne … zu 

+ Infinitiv“.  

Вживання прийменника «außer» з 

давальним відмінком. 

 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 212-

213, 241-242; 6, с. 

102-103, 138-

139,138-139; 13, с. 

54-55, 128-133, 

136-137 

Тема 5. 

Написання листа із 

проханням про допомогу. 

Написання листа-відповіді на 

прохання про допомогу. 

Правила вживання 

сполучників «seit(dem)», 

«bis», «außer»; утворення 

речень із сполучниками 

«indem», «ohne dass». 

05.04-09.04 

10 / 

12.04-

16.04 

Тема 6. Соціальні ініціативи. 

Важливі суспільні теми. Читання 

текстів про соціальні ініціативи у 

німецькомовних країнах. Коротка 

доповідь. Висловлення оцінки 

чогось, порівняння. З історії 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 55-

63, 65, 143-

145,148-149 . 

Тема 4. Опанування лексики 

до теми «З політики та 

історії». 

Складання діалогів. 

Розповідь про історичні події 

у Ніеччині. 

12.04-16.04 



Німеччини. Вікторина. 

11 / 

19.04-

23.04 

Тема 7. Австрія і Швейцарія. 

Презентація країни. Про партії й 

політиків. Кольори політичних 

партій. Гра у політичні партії. Ліза 

Майтнер.  

Дієприкметник доконаного виду в 

ролі прикметника. 

 Основна: 13, с. 63-

64, 66-67, 146-147; 

5, c. 158. 

 

Тема 6. Відмінювання 

прикметників у вищому і 

найвищому ступенях 

порівняння з означеним і 

неозначеним артиклем. 

Підготувати доповідь на 

тему Австрія чи Швейцарія. 

19.04-23.04 

12 / 

26.04-

30.04 

Тема 8. Відмінювання 

прикметників у вищому й 

найвищому ступенях порівняння. 

Пасив претеритум і пасив перфект. 

Життя у Німеччині. Візит друга / 

подруги з Німеччини в Україну. 

Підготовка програми перебування. 

практичне 

заняття 

Основна: 5, с. 159; 

6, с. 40-41; 13, с. 

58-63, 68-70, 150, 

144-145 

 

Тема 7.  
Підготовка доповіді на 

основі статті з Інтернету, 

газетної чи журнальної 

публікації. 

Презентація перебування 

друга / подруги у Німеччині. 

Правила утворення 

дієприкметника доконаного 

виду; утворення і 

відмінювання прикметників 

у вищому й найвищому 

ступенях порівняння; 

утворення Пасив претеритум 

і пасив перфект. 

26.04-30.04 

13 / 

03.05-

07.05 

Тема 10. Країни Європи і ЄС. Гра у 

відгадування країн. Опис країни. 

Курйозні випадки в європейських 

країнах. Батьківщина. Читання 

репортажу. Газета курсу. 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 71-

73, 75, 151-152. 

 

Тема 9. Опанування 

мовленнєвих зворотів для 

порівняння і оцінювання 

чогось. 

Складання діалогів. 

Розповідь про цікаві / 

незвичні звичаї інших 

народів. 

03.05-07.05 

14 / 

10.05-

Тема 11. Культур багато, а 

батьківщина одна. Читання 

практичне 

заняття 

Основна: 13, с. 74-

75, 153-155. 
Тема 10.  
 

10.05-14.05 



14.05 репортажу. Моє особисте майбутнє. 

Висловлення побажань на 

майбутнє. 

 Розповідь: Яким я бачу своє 

майбутнє?  

Складання діалогів. 

 

 

СХЕМА КУРСУ 

(доц. Захаров Ю.М.) 

2020/2021 н.р., семестр 8 

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдання, год. Термін 

виконання 

1/ 

08.03-12. 

03 

Життя на чужині: причини, адаптація, 

стереотипи, упередження. Мовлення: 

письмово аргументувати, 

висловлювати свою думку про 

Німеччину та описувати свій 

закордонний досвід, висловлювати 

припущення, спільно планувати якийсь 

захід. Граматика: модальні дієслова у 

перфекті, інфінітиви з zu, мовленнєві 

частки. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 62-85. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

2 /  

15. 03-19. 

03 

Життя на чужині: причини, адаптація, 

стереотипи, упередження. Мовлення: 

письмово аргументувати, 

висловлювати свою думку про 

Німеччину та описувати свій 

закордонний досвід, висловлювати 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 62-85. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

Протягом 

поточного 

тижня 



припущення, спільно планувати якийсь 

захід. Граматика: модальні дієслова у 

перфекті, інфінітиви з zu, мовленнєві 

частки. 

завдань із підручників. 

3/ 

22.03-26. 

03 

Світ у 2070 році, моє майбутнє, 

ставлення до життя. Мовлення: 

розмова про власне майбутнє, давати 

прогнози на майбутнє. Граматика: 

презенс та перфект для вираження 

майбутнього, футур.  

 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 86-105. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

4/  

29. 03-2. 

04 

Світ у 2070 році, моє майбутнє, 

ставлення до життя. Мовлення: 

розмова про власне майбутнє, давати 

прогнози на майбутнє. Граматика: 

презенс та перфект для вираження 

майбутнього, футур.  

 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. C. 86-105. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

5 /  

5. 04-9. 4 

Робота, підробіток, написання резюме, 

робота моєї мрії та різні професії. 

Мовлення: формулювання порад та 

прохання про пораду, читання та 

відповідь на оголошення про роботу, 

написання біографії, поступлення на 

роботу. Граматика: кон’юнктив 

безсполучникові підрядні речення 

умови. 

 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 106-127. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

6 /  

12.4-16.4 

Робота, підробіток, написання резюме, 

робота моєї мрії та різні професії. 

Мовлення: формулювання порад та 

прохання про пораду, читання та 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

Протягом 

поточного 



відповідь на оголошення про роботу, 

написання біографії, поступлення на 

роботу. Граматика: кон’юнктив 

безсполучникові підрядні речення 

умови. 

 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 106-127. 

 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

тижня 

7 /  

19.4-23.4 

Засоби масової інформації: раніше і 

тепер; небезпеки в інтернеті, 

кібермобінг. Мовлення: ведення 

розмови про використання мас-медіа 

на дозвіллі, написання повідомлення на 

форум. Граматика: подвійні 

сполучники, відносні підрядні речення, 

прийменники з родовим відмінком, 

порівняльні речення. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 128-154. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

8 / 26. 4-

30. 4 

Засоби масової інформації: раніше і 

тепер; небезпеки в інтернеті, 

кібермобінг. Мовлення: ведення 

розмови про використання мас-медіа 

на дозвіллі, написання повідомлення на 

форум. Граматика: подвійні 

сполучники, відносні підрядні речення, 

прийменники з родовим відмінком, 

порівняльні речення. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – 128-154. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

9 / 3.5-7.5 Сім’я, виховання, обов’язки. 

Мовлення: дискусія та аргументування, 

вираження протилежностей. 

Граматика: партицип 1, партиципи як 

прикметники, речення протиставлення, 

субстантивовані прикметники та 

 Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 155-166. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

Протягом 

поточного 

тижня 



партиципи.  завдань із підручників. 

10/ 10.5-

14.5 

Сім’я, виховання, обов’язки. 

Мовлення: дискусія та аргументування, 

вираження протилежностей. 

Граматика: партицип 1, партиципи як 

прикметники, речення протиставлення, 

субстантивовані прикметники та 

партиципи. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. C. 155-166. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

11 / 17.5-

21.5 

Стурбованість і страх, захист 

навколишнього середовища, проблема 

сміття. Мовлення: підготовка та 

проведення презентації, виготовлення 

роздаткового матеріалу, дати відгук на 

презентацію. Граматика: Безособовий 

пасив. Речення з anstatt / anstatt dass. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 167-188. 

 

Опанування тематичної 

лексики та мовленнєвих  

моделей, засвоєння 

граматичного матеріалу, 

виконання практичних 

завдань із підручників. 

Протягом 

поточного 

тижня 

12 /24.5-

29.5 

Стурбованість і страх, захист 

навколишнього середовища, проблема 

сміття. Мовлення: підготовка та 

проведення презентації, виготовлення 

роздаткового матеріалу, дати відгук на 

презентацію. Граматика: Безособовий 

пасив. Речення з anstatt / anstatt dass. 

практичне 

заняття 

Akademie Deutsch. 

Band 3. 

Intensivlehrwerk. – 

Ismaning : Hueber, 

2020 – C. 167-188. 

 

Виконання практичних 

завдань із підручників та з 

мас-медій. 

Протягом 

поточного 

тижня 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

(доц. Назаркевич Х. Я.) 

2020/2021 н. р., семестр 8 

Заняття/

№ п/п 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література 

1 Fit bleiben 

 

Wiederholung: Adjektivdeklination.  

практичне 

заняття 

Основна:   Schritte 

international  5 

Додаткова: Themen 

neu 3 

 

Інтернет-ресурс: 

deutsch-easy 

hueber-verlag.de 

2 Beim Arzt.  

Ratschläge und Empfehlungen- 

Passiv 

практичне 

заняття 

Основна: Schritte 

international 5 

Додаткова:  

 

3 Grammatik. Genitiv 

Genitivpräpositionen während, wegen. 

 

практичне 

заняття 

Основна:  

Додаткова: 

4 Kommunikation. Wie Corona-Virus unser 

Leben verändert hat 

практичне 

заняття 

Основна:   

Додаткова:  

5 Sprachen lernen, Sprachen unterrichten, 

Sprachen gebrauchen 

Wortschatz zum Thema 

 

практичне 

заняття 

Основна:  

Додаткова:  

Інтернет-ресурс:  

 

6 Etwas begründen, Wichtigkeit ausdräcken 

wichtige Wendungen zum Sprechen über 

Sprachen 

 

практичне 

заняття 

Основна:  

 

Інтернет-ресурс:  

7 Hörverstehen 

Länder und Nationalitäten. 

Video 

 

практичне 

заняття 

Основна:  

Додаткова:   

 

8 Irreale Sätze. практичне Основна: Schritte 



Bedingungssätze  заняття international 5 

Додаткова:  

9 Lyrik lesen. Lyrik selbst verfassen практичне 

заняття 

Основна:   

10 Beruf, Job und Praktikum. практичне 

заняття 

Основна:  Schritte 

international  5 

11 Grammatik. Infinitiv mit zu 

Indirekte Fragen. Wortfolge im Nebensatz 

практичне 

заняття  

Основна:  Themen 

neu 3  

Grundkurs Deutsch 

12 Sachtext: Teamarbeit. 

Disskussion über 

Teamarbeiteigenschaften 

практичне 

заняття 

Основна:  

Präsentationen 

13 Schriftliche Bewerbung 

Telefonische Bewerbung 

Hörverstehen 

практичне 

заняття 

Основна:  

 

Додаткова:  

14 Lesen.  Kreativitätstechniken практичне 

заняття 

Основна:  

 

Додаткова:  

15 „es“ als Platzhalter 

„es“ in stehenden Redewendungen 

Wortfolge mit „es“: Wiederholung 

практичне 

заняття 

Основна:  

 

Додаткова:  

Інтернет-ресурс:  

 

 

16 Über Statistik sprechen. 

Graphiken verbalisieren 

практичне 

заняття 

 

17 Rund ums Wohnen. 

Wiederholung: irreale Wünsche 

практичне 

заняття 

Основна: Lehrwerk 

Menschen 

 

18 Grammatik. Zweiteilige Konjunktionen практичне 

заняття 

 

19 Mit Nachbarn leben. Konflikte lösen. 

 

практичне 

заняття 

 

20 Schreiben zum Video. East Side Gallery. 

 

практичне 

заняття 

 



21 Wiederholung und Abschlusstest практичне 

заняття 

 

22 Vorbereitung auf die Prüfung. 

Unbekannte Texte lesen, verstehen, 

darüber sprechen  

 

практичне 

заняття 

Основна: Schritte 

international 5 

Themen 3 

Aspekte 1 

23 Vorbereitung auf die Prüfung. Fragen 

stellen, auf die Fragen korrekt antworten. 

практичне 

заняття 

 

24 Vorbereitung auf die Prüfung. 

Hörverstehen. Selektives Hören. 

практичне 

заняття 

 

25 Vorbereitung auf die Prüfung. 

Lexikalische Wortfelder wiederholen zu 

diversen Themen 

практичне 

заняття 

 

27 Bekannte deutsche Persönlichkeiten 

vorstellen. 

практичне 

заняття 

Präsentation 

28 Schreiben: eigenes CV (tabellarisch) 

erstellen. 

практичне 

заняття 

 

29 Thematisches Hörverstehen практичне 

заняття 

 

30 Wiederholung und Abschlusstest практичне 

заняття 

 

 


