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Опис навчальної дисципліни 

          «Друга іноземна мова (німецька)» 

 

Найменування 

показників  
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денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 
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Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

  

  

 

Нормативна  

 

 
   

 
Рік підготовки: 

Модулів – 13  1-4  

Змістових блоків – 42 

змістових модулів – 83 
  Спеціальність: 

035 Філологія  

Спеціалізація: 

035.04 Германські мови та 

літератури  

(переклад включно) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 900  

2-8  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 (2-й, 5-й, 

7-й семестри); 6 (3-й, 4-й, 

6-й, 8-й семестри) 

самостійної роботи 

студента – 2,88 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Англійська мова і 

література 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

588 год.                   год. 

Лабораторні 

                год.                    год. 

Самостійна робота 

312 год.                    год. 

 Індивідуальні завдання 

                                              год. 

Вид контролю: 13 модульних 

контрольних робіт, 3 заліки, 3 

іспити, 1 державний іспит 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської 

філології ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з німецької мови як іноземної і 

опирається на вимоги й принципи Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який 

існує в свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-

релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотворчих, 

лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей.  

Мета вивчення дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої 

компетенції студентів у межах рівня B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти. 

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. 

  

 

Результати навчання: 

Після завершення курсу студенти повинні  

Знати:  

− особливості німецької вокалічної і консонантної систем та відмінності від українських систем; 

− правила словесного й логічного наголосу; 

− інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень; 

− знати засоби вираження певної комунікативної  інтенції; 

− знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань; 

− головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної 

німецької мови; 

− різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, 

словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні  та ін.    



 

Вміти: 

− артикулювати німецькі звуки; 

− робити правильний словесний і логічний наголос; 

− інтонаційно оформлювати різні типи речень; 

− практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до 

програми курсу; 

− працювати з різними типами словників; 

− теоретично й практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;  

− аналізувати німецькою мовою морфологічні й синтаксичні явища;  

− адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів 

комунікативної відповідності та мовної правильності, 

− описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати 

інформацію у співрозмовника, передавати інформацію в непрямій мові; 

− вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або 

без опор; 

− дотримуючись правил орфографії написати приватний (е-мейл, смс-повідомлення, повідомлення в чаті, 

допис на форумі, коментар) і офіційний (лист-скарга, лист-рекламація, лист-запит) лист, листівку, 

привітання, запрошення, заяву, твір відповідно до тематики курсу. 

 

Програма вивчення німецької мови як другої іноземної для освітнього ступеня 

бакалавр розрахована на 900 академічних годин (588 аудиторних годин та 312 годин на 

самостійну роботу) і передбачає наступні етапи в підготовці фахівця: 

 

Базовий рівень (елементарний користувач) – рівні А1 й А2 – охоплює 2-й, 3-й, 4-й та 

5-й семестри навчання. 

На першому етапі – 2-й, 3-й семестри навчання (176 ауд. год.) – студенти мають 

отримати навички спілкування на рівні А1.   

Основна мета навчання на рівні А1 полягає в тому, щоб розвинути комунікативну 

мовну компетенцію студентів настільки, щоб вони могли «розуміти і вживати побутові 

повсякденні вирази, а також елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних 

потреб»; могти «взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і 

чітко та готовий прийти на допомогу» (Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Видавництво Ленвіт, 2003. – С. 24.) 

 

Після завершення цього рівня студенти набувають умінь та навиків:  

 

Сприйняття на слух: 

 Розуміти знайомі слова та найпростіші фрази, які стосуються їх самих, їхньої сім’ї та 

найближчого конкретного оточення за умови, якщо люди говорять повільно й чітко; 

 Розуміти мовлення, якщо воно є дуже повільним і ретельно артикульоване, містить 

велику кількість інтернаціоналізмів та пауз для полегшення розуміння значення слів; 

 У залежності від інтонації інтерпретувати висловлювання співрозмовника як розповідні 

речення, запитання чи спонуку до дії; 
 Розуміти слова, вимовлені по буквах, насамперед імена й адреси; 
 Розуміти імена / сприймати на слух імена, цифри, ціни й вказівки на час, якщо 

співрозмовник / людина їх чітко називає; 
 Розуміти знайомі вислови й прості речення з повсякдення, які стосуються конкретних 

потреб щоденного життя за умови, якщо люди говорять повільно й чітко літературною 

мовою й важливі взяємозвя’зки повторюються. 
 

Сприйняття написаного: 



 розуміти окремі слова й прості речення в простих і зрозумілих текстах, які стосуються 

сфер та потреб повсякденного життя; 

 розуміти основну думку простих і зрозумілих інформаційних текстів, які містять велику 

кількість інтернаціоналізмів і/чи ілюстрацій, і виокремлювати певну інформацію; 
 розуміти окремі частини коротких простих текстів за можливості їхнього повторного 

прочитання; 
 розуміти імена, цифри, ціни й часові рамки, а також окремі слова й вислови в знайомому 

контексті. 
 

Усне монологічне мовлення: 
 можуть продукувати дуже короткі, ізольовані, переважно згорнуті висловлювання, з 

численними паузами для пошуку засобів вираження, артикулювати менш знайомі слова, а 

також підтримувати спілкування;  

 Можуть з’єднувати слова або групи слів за допомогою дуже простих лінійних конекторів, 

як наприклад «та/і» або «потім»; 

 Мати дуже обмежений набір слів і простих фраз, пов’язаних з особистими деталями та 

окремими конкретними ситуаціями; 

 Використовувати обмежений набір простих граматичних структур і речень із вивченого 

репертуару; 

Письмове монологічне мовлення: 

 Писати короткі, прості тексти про особу та потреби повсякденного життя (наприклад, 

привітання з нагоди свята, заповнювати формуляри, вности своє прізвище, 

національність та адресу); 

 Зв’язувати слова або групи слів за допомогою дуже простих лінійних конекторів, як 

наприклад, «і»,  «чи», «але», «а потім»; 

 За допомогою словника писати короткі тексти на знайомі теми з повсякденного життя; 

 У простих коротких текстах правильно вживати обмежений набір простих граматичних 

структур і речень із вивченого репертуару; 

 Правильно писати окремі знайомі слова й часто вживані фрази про особу. 

Усне діалогічне мовлення: 

 Брати участь у діалозі на простому рівні за умови, що співрозмовник готовий повторити 

або перефразувати свої висловлювання в повільному темпі й допомогти їм сформулювати 

те, що я намагаюсь сказати; 

 Ставити прості запитання й відповідати на прості запитання, що стосуються сфери 

невідкладних  потреб, або на дуже знайомі теми; 

 Налагоджувати контакти й підтримувати елементтарну розмову, розуміти 

найелементарніші форми привітань, прощань та ввічливих звертань; 

 Відповідати на запитання й ставити запитання, використовуючи при цьому прості слова, 

загальновживані вислови та дуже прості структури; 

 Спілкуватися, використовуючи короткі фрази, здебільшого заготовлені наперед, з 

численними паузами для пошуку засобів вираження чи для того, щоб артикулювати 

більш важкі для вимовляння слова; 

 Зв’язувати слова або групи слів за допомогою дуже простих лінійних конекторів, як 

наприклад, «і»,  «чи», «але», «а потім»; 

 Спілкуватися на знайомі теми, пов’язані із задоволенням невідкладних й конкретних 

потреб, використовуючи невелику кількість простих і заздалегідь вивчених висловів і 

речень; 

 Використовувати в своїх висловлюваннях нечисленні прості граматичні структури й 

заготовки речень; 



 Правильно інтонувати свої висловлювання, щоб співрозмовник міг інтерпретувати їх як 

розповідні речення, запитання чи спонуку до дії. 

 

Письмове діалогічне мовлення 
 Писати за допомогою словника короткі, прості повідомлення на повсякденні й знайомі 

теми; 

 Писати короткі прості тексти про особу, використовуючи при цьому знайомі 

стандартизовані типи тексту; 

 Писати короткі, прості тексти, спрямовані на підтримання соціальних контактів; 

 Для зв’язку слів і словосполучень використовувати дуже прості лінійні конектори, як 

наприклад, «і»,  «чи», «але», «а потім»; 

 За допомогою словника писати стислі повідомлення на прості теми; 

 Правильно писати окремі знайомі слова.   

На другому етапі – 4-й і 5-й семестри навчання (176 ауд. год.) – студенти повинні 

опанувати мову на рівні А2. 

Основна мета мовного курсу на рівні А2 – розвивати комунікативні мовні навички 

студентів, щоб вони «розуміли ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для 

повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення 

покупок, місцевої географії, роботи. Студенти можуть спілкуватися у простих і звичайних 

ситуаціях, де необхідний простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. 

Вони можуть описати простими мовними засобами його/її оточення, найближче середовище 

і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб» (Загальноєвропейські Рекомендації з 

мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Видавництво Ленвіт, 2003. – С. 24.). 

 

Після завершення цього рівня  студенти набувають умінь та навиків:  

 

Сприйняття на слух: 

 розуміти прості речення, висловлені нормативною мовою, часто використовувані 

структури та слова з важливих буденних сфер (наприклад, інформація про людей та 

сім’ю, шопінг, місцеве оточення, зайнятість); 

 розуміти теми в коротких текстах, що стосуються знайомих речей, чітко й повільно 

висловлених нормативною мовою; 

 розуміти тему розмов загалом, коли говорять повільно й чітко; 

 розуміти окремі висловлювання в чітко висловлених текстах на знайомі теми, що містять 

інтернаціоналізми та пропонують почергове охоплення змісту; 

 визначати повсякденні теми у простих, коротких текстах та розуміти просту інформацію, 

важливу для особистих потреб.  

Cприйняття написаного: 

 зрозуміти основну думку простих і зрозумілих текстів, які стосуються сфер та потреб 

повсякденного життя; 

 розуміти типові за формою тексти на знайомі теми, якщо вони складаються здебільшого з 

часто використовуваних слів та структур та / або містять деякі інтернаціоналізми; 

 виокремлювати окрему інформацію, яка їх цікавить, з довших текстів.  

Усне монологічне мовлення:  

 Висловлюватися простими виразами, зворотами та реченнями про повсякденні аспекти 

особистого життєвого середовища (наприклад, місцевості, люди та місця, досвід роботи 

чи навчання); 

 комбінувати елементи вивчених виразів та фраз і таким чином розширювати можливості 

їх вираження; 



 вміти заміняти окремі слова у простих, добре запам’ятовуваних фразах відповідно до 

ситуації; 

 висловлюватися в повсякденних ситуаціях, використовуючи прості мовні засоби, роблячи 

довші перерви на пошук слів або на те, щоб почати спочатку; 

 вміти заміняти окремі слова у простих, добре запам’ятовуваних фразах відповідно до 

ситуації; 

 повідомляти про подію в хронологічному порядку, використовуючи прості сигнальні 

слова, такі як «спочатку», «потім», «після», «пізніше», «нарешті» («zuerst», «dann», 

«nachher, «später», «zum Schluss»); 

 з’єднувати групи слів і прості речення за допомогою простих сполучників, таких як «і», 

«але» або «тому що» («und», «aber» oder «weil»); 

 розповісти історію або описати щось, поєднавши разом окремі пункти змісту за пунктами 

плану; 

 висловлювати конкретні повсякденні потреби за допомогою обмеженого запасу слів, 

роблячи проте елементарні помилки, що порушують розуміння; 

 висловлюватися про повсякденні речі простими мовними засобами, обмежуючись 

невеликим словниковим запасом; 

 використовувати декілька простих мовних структур, роблячи елементарні систематичні 

помилки, що, як правило, не впливає на розуміння того, що хочуть висловити; 

 висловлюватися загалом досить ясно й зрозуміло, незважаючи на чітко впізнаваний 

акцент; 

 використовувати здебільшого правильний наголос та мелодику в простих реченнях, 

структурувати довші висловлювання за допомогою пауз та інтонації та робити чітко 

впізнаваними різні мовленнєві наміри, такі як заяви, запитання чи запити.  

Письмове монологічне мовлення: 

 Писати відносно правильно, простими виразами та короткими реченнями про 

повсякденні аспекти власного життєвого середовища (наприклад, місцевості, люди та 

місця, досвід роботи чи навчання); 

 комбінувати елементи вивчених виразів і зворотів і таким чином розширювати 

можливості їхнього вираження; 

 представляти подію простими сигнальними словами, такими як «спочатку», «потім», 

«після», «пізніше», «в кінці» у певному хронологічному порядку; 

 писати прості речення та з’єднувати їх простими сполучниками, такими як «і», «але» чи 

«тому, що» («und», «aber» oder «weil»);  

 писати просто на знайомі теми та особисті сфери інтересів із дуже обмеженим запасом 

слів та структур; 

 використовувати прості структури в письмових текстах, роблячи при цьому елементарні 

систематичні помилки, але висловлюватися зазвичай все одно зрозуміло; 

 використовувати певні важливі орфографічні правила у деякій мірі правильно.  

Усне діалогічне мовлення: 

 спілкуватися просто на знайомі теми, коли партнери говорять повільно й нормативною 

мовою і коли можна попросити повторення або перефразовування; 

 вести дуже короткі контактні розмови, використовуючи загальні ввічливі фрази 

привітання та звертання та вміючи відповідати на запрошення та вибачення; 

 слідкувати за зміною тем у розмовах на знайому тематику, якщо говорять повільно і 

чітко, запитувати або реагувати на запитання; 

 розпочинати, продовжувати й закінчувати коротку розмову простими засобами, 

безпосередньо контактуючи з іншими; 

 комбінувати елементи засвоєних виразів та зворотів у розмовах, розширюючи тим самим 

свій лексичний  можливості висловлюватися; 



 адаптувати прості, добре запам’ятовувані фрази в розмовах до відповідної ситуації через 

заміну окремих слів; 

 спілкуватися у повсякденних ситуаціях, використовуючи прості мовні засоби, роблячи 

довші перерви для пошуку слів або на те, щоб почати спочатку; 

 повідомляти про подію в хронологічному порядку, використовуючи прості сигнальні 

слова, такі як «спочатку», «потім», «після», «пізніше», «нарешті» («zuerst», «dann», 

«nachher», «später», «zum Schluss»); 

 з’єднувати групи слів і прості речення за допомогою простих сполучників, таких як «і», 

«але» або «тому що» («und», «aber» oder «weil»); 

 спілкуватися короткими, простими виразами, що стосуються повсякденних потреб, 

причому спілкування часто може бути утруднене незнайомою ситуацією і призводити до 

непорозумінь; 

 використовувати прості мовні засоби в буденних темах з передбачуваним змістом, але 

все-таки обмежувати його невеликим лексичним запасом; 

 використовувати в розмовах певні прості граматичні структури, роблячи при цьому 

елементарні систематичні помилки, що зазвичай не впливає на розуміння того, що хочуть 

висловити; 

 висловлюватися загалом досить ясно й зрозуміло, незважаючи на обмежений запас слів і 

виразів та чітко впізнаваний акцент, навіть якщо іноді партнерам по спілкуванню 

знадобиться додаткове уточнення; 

 використовувати інтонацію у висловлюваннях таким чином, щоб вони зазвичай були 

розпізнані як заяви, запитання чи запити; 

 використовувати здебільшого правильні наголос та мелодику у простих реченнях та 

робити чітко впізнаваними різні мовленнєві наміри, такі як заяви, запитання чи запити.  

Письмове діалогічне мовлення: 

 складати прості письмові повідомлення на знайомі теми та про сфери особистих інтересів 

з обмеженим запасом слів та структур; 

 розуміти короткі особисті тексти, які служать для для соціальних контактів та стосуються 

подій та побажань у простій формі, та відповідати на них простими мовними засобами; 

 представляти подію простими сигнальними словами, такими як «спочатку», «потім», 

«після», «пізніше», «в кінці» у певному хронологічному порядку; 

 писати прості речення та з’єднувати їх простими сполучниками, такими як «і», «але» чи 

«тому, що»; 

 використовувати часто вживані слова таким чином, щоб рідко виникали непорозуміння 

через написання. 

Третій етап – рівень В1 – охоплює 6-й семестр навчання (96 ауд. год.).  

Основна мета навчання на рівні В1 – полягає в тому, щоб розуміти основний зміст 

чіткого нормативного мовлення на теми, близькі й часто вживані на роботі, при навчанні, під 

час дозвілля тощо. Після завершення цього курсу студенти можуть «вирішити більшість 

питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається»; «просто й зв’язно 

висловлюватись на знайомі теми або теми особистих інтересів»; «описати досвід, події, 

сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення й докази щодо точок зору та планів» 

(Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ 

: Видавництво Ленвіт, 2003. – С. 24.) 

 

Після завершення цього рівня студенти набувають умінь та навиків:  

 

Сприйняття на слух: 

 завдяки достатньо великому словниковому запасові розуміти багато текстів на теми з 

повсякденного життя (сім’я, захоплення, інтереси, подорожі, щоденні події); 



 розуміти основні думки у більших за обсягом текстах при чіткому висловленні 

літературною мовою, якщо йдеться про роботу, школу та дозвілля; 

 розуміти загальний зміст, а також окрему детальну інформацію в усних повідомленнях, 

якщо вони промовляються чітко і зі знайомим акцентом; 

 розуміти часто вживані словосполучення та фрази, які часто використовуються в 

повсякденних ситуаціях; 

 розуміти основний зміст довгих розмов в повсякденному житті, за умови вживання 

зрозумілої літературної мови; 

 розуміти прості та чітко структуровані повідомлення на знайому тематику, яка стосується 

власної професії та сфери зацікавлення на чіткій літературній мові.  

Сприйняття написаного: 

 розуміти багато текстів на теми з повсякденного життя (сім’я, захоплення, інтереси, 

подорожі, щоденні події) завдяки засвоєнню достатньо великої кількості лексики; 

 розуміти часто вживані фрази в повсякденних текстах; 

 добре розуміти нескладні тексти на теми, пов’язані зі сферою інтересів студентів. 

Усне монологічне мовлення: 

 висловитися на більшість тем з власного повсякденного життя наприклад «Сім’я», 

«Захоплення», «Інтереси», «Робота», «Подорожі» тощо), завдяки достатньо великому 

запасу слів і фраз, іноді за допомогою описів; 

 влучно застосовувати широкий спектр простих мовних засобів у передбачуваних 

ситуаціях, щоб висловити суть того, що потрібно виразити; 

 чути та виправляти власні помилки під час говоріння; 

 адаптувати свою мову до менш передбачуваних ситуацій; 

 поєднувати у своєму висловленні на знайомі теми окремі елементи для формування 

цілісного тексту; 

 зв’язувати сказане найважливішими сполучниками; 

 відтворювати нескладні історії чи описи, пов’язуючи між собою окремі змістові пункти; 

 демонструвати добре засвоєння основного словникового запасу в розмовах на загальні 

теми; допускаються елементарні помилки при висловленні на складніші теми; 

 правильно застосовувати часто вживані структури; 

 висловлюватися майже без помилок на звичні теми, при цьому можуть траплятися 

помилки, які, як правило, не порушують загального розуміння; 

 вимовляти так чітко та зрозуміло, щоб практично не виникало проблем з розумінням, 

незважаючи на присутній акцент.  

Письмове монологічне мовлення: 

 висловлювати свої думки в письмовій формі на більшість тем з власного повсякденного 

життя («Сім’я», «Захоплення», «Інтереси», «Робота», «Подорожі» тощо) завдяки 

достатньо великому запасу слів і фраз, іноді за допомогою описів; 

 писати прості, зв’язні тексти або ключові фрази на знайомі теми з сфери особистих 

інтересів; 

  гнучко застосовувати прості мовні засоби щодо знайомих тем і, таким чином, 

урізноманітнювати свої твердження; 

 гнучко використовувати широкий спектр простих мовних засобів, щоб висловити суть; 

 поєднувати між собою окремі елементи в письмовій розповіді, щоб сформувати цілісний 

текст; 

 писати структурований текст на знайому тему з чітко виділеними основними моментами; 

 правильно застосовувати граматичні структури у письмових текстах, і навіть допущення 

певних помилок не повинне впливати на загальне розуміння написаного; 

 правильно застосовувати у письмових текстах на знайомі теми та теми, що стосуються 

власних інтересів часто вживані слова і структури; 



 правильно застосовувати свої знання орфографії, не робити багато помилок.  

Усне діалогічне мовлення:  

 брати участь у повсякденних розмовах, якщо розмова відбувається чіткою мовою (при 

цьому іноді просити повторення певних слів і фраз і допомоги у формулюванні); 

 гнучко використовувати широкий спектр простих мовних засобів у звичних розмовних 

ситуаціях, щоб висловити суть; 

 реалізовувати різні мовленнєві акти у розмовах та відповідно реагувати, використовуючи 

звичні вирази, ввічливі фрази та нейтральні мовні засоби; 

 відповідати належним чином на багато питань та надавати потрібну інформацію; 

 брати участь у розмовах з кількома німецькомовними співрозмовниками, якщо останні 

адаптують свою мову, плинність розмови відповідно до рівня; 

 розпочати, вести та закінчувати просту бесіду на знайомі чи цікаві теми; 

 почати спочатку, при виникненні труднощів під час висловлення та частково виправляти 

власні помилки; 

 адекватно спілкуватися у звичних розмовних ситуаціях, при цьому допускаються також 

помилки; 

 висловлюватися відносно без зусиль, попри певні проблеми з формулюванням успішно 

продовжувати розмову без сторонньої допомоги; 

 поєднувати між собою окремі елементи в розмові, щоб сформувати цілісне висловлення; 

 зв’язувати окремі думки потрібними сполучниками, при довготривалому мовленні 

допускаються незв’язані між собою фрази; 

 висловлюватися на більшість тем з власного повсякденного життя (наприклад «Сім’я», 

«Захоплення», «Інтереси», «Робота», «Подорожі»), завдяки достатньо великому запасу 

слів і фраз, іноді за допомогою описів; 

 демонструвати в розмовах на загальні теми добре засвоєння базової лексики, 

(допускаються помилки в складніших або менш звичних розмовних ситуаціях; 

 правильно використовувати часто вживані структур у передбачуваних розмовних 

ситуаціях; 

 вимовляти так чітко та зрозуміло (незважаючи на присутній акцент), щоб співрозмовнику 

не потрібно було перепитувати.  

Письмове діалогічне мовлення: 

 спілкуватися в письмовій формі на більшість тем з власного повсякдення завдяки 

достатньо великому запасу слів і фраз, іноді за допомогою описів; 

 надавати інформацію або просити про інформацію в особистих листах та повідомленнях; 

 досить добре розуміти опис подій, почуттів та побажань в особистих листах, щоб могти 

регулярно листуватися з другом; 

 відображати в письмовій комунікації різні плани та наміри, використовуючи 

найпоширеніші вирази, ввічливі фрази та нейтральні мовні засоби; 

 поєднувати письмові тексти за допомогою сполучників, при довших текстах можуть 

залишатися незв’язані фрази; 

 правильно писати повідомлення (на повсякденні теми), що містять змістові пункти, 

використовуючи достатньо широкий словниковий запас; 

 адекватно висловлюватися в особистих листах; помилки, що виникають при цьому не 

повинні порушувати розуміння тексту; 

 створювати текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом не менше 80 

слів, який би характеризувався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, 

семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю. 

На четвертому етапі – 7-й і 8-й семестри навчання (140 ауд. год.) – студенти отримують 

навики володіння мовою в межах рівня В2. 



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. 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

Змістовий блок 1 

Знайомство. Форми вітання та прощання. Німецький алфавіт. Правила читання. 

Особові, присвійні, заперечні займенники. Ствердна й заперечна відповідь на питання. 

Питальні та розповідні речення, порядок слів у питальному та розповідному реченнях. 

Теперішній час дієслова. 

 

Змістовий модуль 1. Знайомство. Форми вітання та прощання в різних німецькомовних 

країнах. Перше знайомство з людиною: запитання про ім’я та прізвище, походження 

незнайомця, знання мов. Назви населених пунктів, місце проживання. Німецький 

алфавіт. Правила читання. Візитні картки. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Знайомство» (форми вітання «Guten Tag», „Guten 

Morgen“, „Guten Abend“, „Hallo“ та прощання „Auf Wiedersehen“, „Gute Nacht“, „Tschüs“, 

„Bis bald“, а також регіонально обмежені форми привітання та прощання „Servus!“, „Moin!“, 

„Moin moin!“„Grüß Gott!“, „Auf Wiederschaun“, „Guten Obig“, „Uf Wiederluege“, „Salü“, 

„Grüezi“, „Grüezi mitenand!“, „Moin“, „Tach“); запитальні займенники Wer? Wie? Woher?  

Wo? Was?; уміти повідомити дані про особу (ім’я та прізвище, вік, походження, місце 

проживання, сімейний стан, володіння іноземними мовами), засвоїти тематичну лексику, яка 

потрібна при першому знайомстві, для розуміння візитівок, заповнення формулярів під час 

поселення в готель чи запису на курси тощо (der Herr, die Frau, der Vorname, der 

Familienname / der Nachname / der Zuname, die Adresse, die Straße, der Platz, die Hausnummer, 

die Stadt, die Postleitzahl, das Land, das Telefon, das Fax, die Anmeldung, дієслова heißen, 

sprechen, kommen, sein, haben, lernen, spielen, arbeiten, wohnen, machen, von Beruf sein, kaufen, 

verkaufen, studieren), правильно вживати їх у реченнях. Студенти мають засвоїти також 

загальновживані фрази для висловлення подяки (danke, Vielen Dank), прохання (bitte). Окрім 

цього, для розуміння вказівок викладача студентам треба опанувати відповідну лексику (das 

Beispiel, die Lektion, die Seite, ergänzen, fragen, hören, lesen, markieren, meinen, passen, raten, 

sagen, sehen, zeigen, zuordnen, schreiben, zeichnen, ankreuzen, mit der Partnerin / mit dem 

Partner arbeiten). 

Студенти мають знати німецький алфавіт. 

 

Фонетична компетенція  

Студенти мають засвоїти основні правила наголосу та мелодії простого речення. 

 

Мовлення  

Студенти мають засвоїти форми привітання, навчитися представлятись, поставити питання 

про особові дані та вміти відповісти на них; сказати слово по буквах; зімітувати телефонну 

розмову, під час якої їм слід представитись (назвати своє ім’я й прізвище, сказати своє 

прізвище по буквах);  висловити згоду, подякувати. 

 

Читання 

Студентам треба знати основні правила читання німецьких слів, основна увага звертається на 

правила читання дифтонгів, умлаутів, буквосполучень приголосних ch, sch, tsch, sh, stsch, 

буквосполучень голосних а, о, u, i,e, ä, ö, ü з h; вони повинні вміти читати короткі діалоги, 

візитні картки. 

 

Письмо 

Студентам треба вміти писати дані до візитної картки, заповнити формуляр під час запису на 

курси, поселення в готель тощо, зазначивши прізвище й ім’я, вік, походження, місце 

проживання, індекс, домашню адресу. 

 



Аудіювання 

З першого заняття студенти мають уміти сприймати на слух короткі міні-діалоги до теми 

«Знайомство». 

 

Соціокультурна компетенція 

Знайомство з людьми різного віку, соціального статусу передбачає можливість звертання до 

них на «ти» чи «Ви». Студенти повинні засвоїти основні правила етикету. Вони 

знайомляться також з основними засадами ведення телефонних розмов у німецькомовних 

країнах.  

 

Змістовий модуль 2. Особові, присвійні, заперечні займенники. Ствердна та заперечна 

відповідь на питання. Розповідні та питальні речення, порядок слів в реченні. 

Теперішній час дієслова. 

 

Граматична компетенція   

Студенти мають уміти відмінювати дієслова sein, heißen, leben, wohnen, kommen, sprechen у 

теперішньому часі, правильно вживати їх у реченні, засвоїти парадигму відмінювання 

дієслова «haben» у теперішньому часі, його керування. Студенти мають мати уявлення про  

порядок слів у розповідному й запитальному (із запитальним словом та без нього) реченнях, 

засвоїти наказовий спосіб (ввічливу форму Sie), знайомляться з можливістю утворення 

іменників за допомогою суфікса –in для позначення представників професій жіночої статі та 

лексичного способу утворення іменників для позначення представників професій жіночої 

статі (Нotelfachmann - Hotelfachfrau). 

 

Змістовий блок 2 

Сімейний стан та друзі. Питання про самопочуття та поточні справи. Представлення 

членів родини та друзів. Назви населених пунктів, місце проживання. Перше 

знайомство з людиною. Числівники від 0 до 20. Присвійні займенники. Відмінювання 

дієслів у теперішньому часі, значення та роль окремих прийменників. 

 

Змістовий модуль 3. Сімейний стан та друзі. Питання про самопочуття та поточні 

справи. Представлення членів родини та друзів. Назви населених пунктів, місце 

проживання. Числівники від 0 до 20. Перше знайомство з людиною: запитання про 

прізвище, походження незнайомця, номер телефону, поштовий індекс, домашню адресу, 

сімейний стан, наявність дітей та їхній вік. 

 

Лексична компетенція 

Студентам треба засвоїти лексику до теми «Сім’я та родинні стосунки» (die Familie, der 

Vater, die Mutter, die Eltern, der Großvater / der Opa, die Großmutter / die Oma, die Großeltern, 

der Urgroßvater / der Uropa, die Urgroßmutter / die Uroma, die Urgroßeltern, die Geschwister, 

der Bruder, die Schwester, die Tante, der Onkel, der Cousin, die Cousine, der Neffe, die Nichte, der 

Ehemann, die Ehefrau, das Ehepaar, der Ex-Ehemann, die Ex-Ehefrau; der Sohn, die Tochter, das 

Kind; ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet sein; die Witwe, der Witwer, der Freund, die 

Freundin), вони мають уміти розпитати свого співрозмовника про його самопочуття й 

поточні справи (Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Und Ihnen / dir? Wie geht’s?) й відповісти 

на ці запитання (Danke, super / prima / klasse / sehr gut / gut/ Na ja, es geht / Ach, nicht so gut. / 

Auch gut, danke); розпитати співрозмовника про його місце народження, місце проживання, 

навчання (Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Adresse? Wo studieren Sie?), 

сімейний стан і розповісти йому про сімейний стан, сім’ю, наявність дітей та їхній вік (Sind 

Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie alt ist Ihr Kind? Wie alt sind Ihre Kinder?). Студенти 

мають уміти представити іншу особу (батька, матір, інших членів сім’ї, подругу тощо: Das ist 

mein Sohn / meine Freundin; Das sind meine Eltern / meine Kinder.) 



Студенти мають знати числівники від 0 до 20; уміти лічити, запитати про номер телефону, 

поштовий індекс й назвати свій номер телефону, поштовий індекс, номер будинку, 

помешкання (Wie ist Ihre Telefonnummer? / Postleitzahl?/ Hausnummer? Meine Telefonnummer  / 

Postleitzahl?/ Hausnummer / Wohnungsnummer/ Appartementsnummer ist …);  

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають засвоїти інтонацію й мелодику розповідних речень німецької мови. 

 

Мовлення  

Студенти вчаться представити себе, інших осіб (напр., родичів, друзів), вони мають уміти 

розповісти й розпитати про місце народження, проживання, навчання або праці, номер 

телефону, сімейний стан, вік, запитати про стан справ і відреагувати на це запитання. Вони 

мають уміти провести невелику співбесіду, сприйняти на слух запитання, виокремити 

інформацію з почутого; зробити коротке усне повідомлення про себе, свого родича, друга 

тощо. 

 

Читання 

Студенти мають уміти читати невеликі за обсягом тексти про особу, формуляри, привітальні 

листівки. 

 

Письмо 

Студенти повинні вміти написати коротке повідомлення про особу, привітальну листівку чи 

електронне повідомлення про себе чи своїх друзів, родичів. Уміти заповнювати формуляри з 

особистою інформацією (напр., під час поселення в готель), свій Інтернет-проофіль. 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух невеликі за об’ємом (від 2-3 речень до 1 хвилини 

звучання) тексти про особу, її самопочуття та справи, сім’ю; сприймати на слух номери 

телефонів, поштовий індекс, номер будинку, помешкання.   

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти отримують уявлення про ведення телефонної розмови в німецькомовних країнах. 

Зокрема, знайомляться з загальноприйнятим прощанням «Auf Wiederhören!» 

 

Змістовий модуль 4. Присвійні займенники. Відмінювання дієслів у теперішньому часі, 

значення та роль окремих прийменників. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти відмінювати дієслова leben, heißen, sprechen, kommen, sein, haben в 

теперішньому часі (2-а особа однини,. 1-а, 2-а та 3-я особи множини); мати уявлення про 

присвійні займенники (mein, meine, Ihr, Ihre), їхнє вживання в однині та множині; знати 

значення та роль окремих прийменників (aus, in). 

 

Змістовий блок 3 

Їжа та напої. Назви одиниць виміру. Покупки. Ціни, вага. Числівники від 21 до 100. 

Рецепти приготування страв. Альтернативні питання в німецькій мові. Принцип 

вживання означеного та неозначеного артикля, його відсутність. Рід іменника й 

утворення форми множини. Значення та відмінювання дієслова «mögen» у 

теперішньому часі та його форми «möchte».  

 

Змістовий модуль 5. Їжа та напої. Назви одиниць виміру. Покупки.  Ціни, вага. 

Числівники від 21 до 100. Звичаї та традиції харчування в німецькомовних країнах. 

Рецепти приготування страв. 



 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Їжа та напої» (das Brot, das Weizenbrot, das 

Roggenbrot, das Vollkornbrot, die Butter, die Marmelade, das Fleisch, das Schweinefleisch, das 

Rindfleisch; das Kalbfleisch, das Hackfleisch; der Schweinebraten, der Rindbraten, das Hähnchen, 

der Fisch; die Suppe, die Tomatensuppe, die Fleischsuppe, die Zwiebelsuppe, die Rübensuppe, die 

Kartoffeln, der Reis, die Nudeln, die Pommes frites, der Salat, der Tomatensalat, der Gurkensalat, 

die Tomate, die Gurke, die Paprika, die Zwiebel, der Knoblauch, die Rübe, die Möhre, die Karotte, 

der Kohl, die Wurst, die Pizza, das Kraut, die Aubergine, das Gemüse, das Obst, der Apfel, die 

Birne, die Orange, die Pflaume, die Banane, die Zitrone, die Mirabelle, die Ananas, die Beeren, die 

Himbeeren, die Brombeeren, die Stachelbeeren, die Johannisbeeren, der Käse, der Quark, das 

Getränk, der Wein, das Wasser, das Mineralwasser, die Milch, der Schnaps, der Saft, das Bier, die  

Cola, die Limonade, der Tee, der Kaffee, der Tee mit / ohne Zitrone, mit / ohne Zucker, der Kuchen, 

der Apfelkuchen, der Quarkkuchen, der Pfannkuchen, das Mehl, der Zucker, der /das/die Joghurt, 

die Sahne, saure Sahne, das Öl, das Salz, der Pfeffer, der  Essig, die Mayonnaise; das Frühstück, 

das Mittagessen, das Abendessen, das Steak, die Soße), «У ресторані, кафе» (das Restaurant, das 

Cafe, die Kantine, die Mensa, der Durst, der Hunger, die Portion); замовлення їжі, оплата), уміти 

описувати смакові якості продуктів харчування й напоїв (schmecken, süß, sauer, salzig, scharf, 

bitter, lecker), називати ціни (wie viel, kosten, der Preis, der Cent, der Euro, teuer, billig, der 

Prospekt, das Sonderangebot, das Lebensmittel, die Abteilung), одиниці виміру (eine Flasche Saft, 

eine Packung Tee, eine Dose Tomaten, ein Becher Sahne, eine Tafel Schokolade), вагу (ein 

Kilo(gramm), 100 Gramm, ein Pfund, ein Liter), засвоїти деякі прислівники часу (in der Woche, 

am Wochenende, immer, fast immer, oft, manchmal, (fast) nie), числівники від 21 до 100. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти інтонацію та мелодику питальних речень у німецькій мові, 

розрізняти короткі й довгі голосні звуки. 

 

Мовлення  

Студенти повинні вміти описувати власні харчові звички, вести короткі ситуативні діалоги 

про продаж і купівлю продуктів, висловлювати побажання, запитувати про улюблені страви, 

продукти, робити замовлення страв і напоїв у закладах харчування, висловлювати 

невдоволення, пропонувати й відмовлятися від страв, продуктів, представити типові страви 

німецькомовних країн. 

 

Читання 

Студенти мають уміти читати меню закладів харчування, пропозицію товарів у 

супермаркеті; розуміти текст про сорти пива в Німеччині, рецепт приготування, наприклад, 

картопляного салату (оригінальна німецька страва) та деяких інших страв (наприклад, 

Labskaus); харчові уподобання окремих людей. 

 

Письмо 

За аналогією зразків у підручниках студенти мають уміти описати власне меню, скласти 

список необхідних покупок у супермаркеті. Студенти мають уміти написати рецепт 

приготування улюбленої страви. 

 

Аудіювання 

Студенти вчаться на слух сприймати й розуміти короткі діалоги на тему «Їжа та напої, 

харчові вподобання», «Щоденне меню», «У ресторані. Замовлення їжі. Оплата», і за їх 

зразком відтворити ситуацію. Студенти мають уміти сприймати на слух оголошення в 

супермаркеті про акційні товари, рецепти приготування страв 

 

Соціокультурна компетенція 



Студенти знайомляться зі звичаями та традиціями харчування в німецькомовних країнах,  

намагаються порівняти їх з традиціями в Україні. Вони знайомляться також із типовими 

стравами Німеччини, Австрії та Швейцарії (наприклад, Leberknödelsuppe, Hamburger 

Aalsuppe, Zürchner Geschnetzeltes mit Rösti, Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, rote Grütze). Вони 

отримують інформацію про назви різних продуктів харчування в німецькомовних країнах.  

 

Змістовий модуль 6. Альтернативні питання в німецькій мові. Принцип вживання 

означеного й неозначеного артикля, його відсутність. Рід іменника й утворення форми 

множини. 

 

Граматична компетенція 

Студенти вивчають конструкції з альтернативними питаннями; з модальним дієсловом  й  

інфінітивом (möchten, рамочна конструкція); знайомляться зі значенням і відмінюванням 

дієслова «mögen» у теперішньому часі та його форми «möchte»; значенням дієслова möchten 

як повнозначного дієслова; артиклем у німецькій мові та мають засвоїти основні правила 

вживання означеного й неозначеного артикля, його відсутність. Вони повинні ознайомитися 

з граматичною категорією роду іменників й утворенням форм множини іменників, що 

вивчаються. 

 

Змістовий блок 4 
Моє помешкання. Meблі. Кольори та інші найбільш вживані прикметники для опису 

квартири. Газетні оголошення про оренду житла. Числівники від 100 до 1 000 000. 

Прислівники місця. Прикметник у післяіменниковій позиції. Відмінювання сильних 

дієслів з кореневою голосною «е» у теперішньому часі. 

 

Змістовий модуль 7. Моє помешкання. Meблі. Кольори та інші найбільш вживані 

прикметники для опису квартири. Числівники від 100 до 1 000 000.  

 

Лексична компетенція 

Студенти вивчають тематичну лексику, зокрема, назви типів житла (напр., der Wohnwagen, 

das Schloss, die Holzhütte, der Wolkenkratzer, die Villa, das Hausboot, das Reihenhaus, das 

Einfamilienhaus/ das Mehrfamilienhaus, das Hochhaus, das Privathaus, die Ein-Zimmer-Wohnung 

/ die Zwei-Zimmer-Wohnung u.a.), місце його розташування (das Erdgeschoß, der erste Stock, 

der zweite Stock usw.‚ die erste Etage, die zweite Etage usw.), назви житлових приміщень у 

помешканні (das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, das Kinderzimmer, das 

Esszimmer, die Küche, die Wohnküche, die Toilette, das Badezimmer, der Flur, der Korridor, der 

Balkon, die Garage, der Abstellraum), найбільш вживані прикметники для опису житла, меблів 

(neu, billig, groß, breit, schön, hell, alt, teuer, klein, schmal, hässlich, dunkel), назви меблів (der 

Herd, der Schrank, der Kühlschrank, das Sofa, der Tisch, der Stuhl, das Bett, der Fernseher, die 

Waschmaschine, die Dusche, die Lampe, die Badewanne, die Spüle, das Waschbecken, die 

Mikrowelle, das Radio), прикметники на позначення кольорів (schwarz, weiß, grau, rot, blau, 

gelb, grün, braun, hellrot, dunkelrot). Вони мають засвоїти мовленнєві вирази для висловлення 

своїх вподобань (Wie gefallen Ihnen die Stühle? Wie gefällt Ihnen die Wohnung? Sehr gut; Gut; 

Ganz gut; Es geht; Nicht so gut), для висловлення власного судження про предмет (Das ist aber 

schön. Das Bad ist doch nicht klein. Meine Wohnung ist nicht so schön. Aber sie ist billig. Das 

Haus gefällt mir. Die Frau ist verrückt.); загальновживані вирази, які використовуються в 

газетних оголошеннях про пошук/оренду житла (die Ferienwohnung, die Kaution, die Miete, 

mieten, die Monatsmiete, die Kaltmiete, die Warmmiete, möbliert,  die Nebenkosten, der Strom, 

vermieten, der Vermieter/der Mieter); запитання про місце розташування приміщень, меблів 

тощо (Ist hier auch ein Bad? Ja. Dort. Das Bad ist hier). 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають ознайомитися з системою німецьких приголосних; знати класифікацію 

голосних за критеріями довготи/короткості, відкритості/закритості. 



 

Мовлення  

Студенти мають уміти розповідати про своє житло (тренування монологічного й 

діалогічного мовлення), будинок/помешкання своєї мрії; дати власну оцінку/висловити 

власну думку про певне приміщення (напр., кімната в готелі), вживаючи при цьому 

прикметники для опису житлових приміщень, описувати меблі, називати їхню ціну, а також 

вести телефонну розмову щодо оголошення в газеті про здачу в оренду або винайм житла. 

 

Читання 

Студенти мають опрацювати тексти про різні житлові умови німецьких сімей; відповідність 

стилю помешкання знаку зодіаку його власника, листи й мейли з описом житла, меблів, 

власного письмового стола. Робота над текстами передбачає виконання вправ на множинний 

вибір, формулювання питань і відповідей до змісту прочитаного.  

Студенти повинні вміти читати газетні оголошення про оренду житла, знати найбільш 

вживані скорочення, які використовуються в цьому типі тексту. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати оголошення про винайм або здачу в оренду житла, описати 

свій письмовий стіл, омріяне помешкання. Вони мають уміти написати смс, у якому описати, 

наприклад диван (описати двома-трьома прикметниками цю річ, назвати ціну, сказати, що це 

акційна ціна й попросити друга про допомогу). 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух короткі діалоги про житло, розташування житлових 

приміщень, вартість меблів. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти отримують інформативну довідку про різні форми проживання в Німеччині, 

газетні оголошення про оренду житла, загальноприйняті скорочення в цьому типі текстів.  

 

Змістовий модуль 8. Прислівники місця. Прикметник у післяіменниковій позиції. 

Відмінювання сильних дієслів з кореневою голосною «а» в теперішньому часі. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти правила утворення числівників від 100 до 1 000 000; вживання 

прислівників у німецькій мові, зокрема, прислівників місця; вживання прикметників у 

післяіменниковій позиції. Вони повинні вміти відмінювати сильні дієслова з кореневою 

голосною «е» в теперішньому часі. 

 

Змістовий блок 5 
Розпорядок дня. Час доби. Дні тижня та частини доби. Щоденні заняття й види 

діяльності, висловлення захоплення / уподобання. Планування часу. Дієслова з 

відокремлюваним префіксом, місце префікса в простому розповідному реченні. 

Прийменники та прислівники з часовим значенням («am», «um», «von…bis», «vor», 

«nach»). Зворотній порядок слів у реченні. 

 

Змістовий модуль 9. Розпорядок дня. Час доби. Дні тижня та частини доби. Години 

роботи публічних закладів Щоденні заняття й види діяльності, висловлення захоплення 

/ уподобання. Планування часу. Один день у Берліні.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають опрацювати тематичну лексику: знати позначення часу доби (der Morgen, 

der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, die Nacht, die Mitternacht), днів тижня 

(der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der 



Sonnabend, der Sonntag). Вивчити дієслова на позначення різного роду діяльності в робочий 

час та в час дозвілля (tanzen, faulenzen, surfen, ein Cafe, eine Bar besuchen, Volleyball, 

Basketball, Wasserball, Federball/Badminton, Tennis, Fußball, Klavier, Gitarre, Cello, Geige 

spielen, Musik hören, Musik machen, Pause machen, Fotos machen, Computerspiele machen, einen 

Film sehen, Wein trinken, fotografieren, schlafen, rauchen, sammeln, massieren, frisieren, backen, 

ein Sonnenbad nehmen, schwimmen, Zeitung, Bücher lesen, einen Spaziergang machen, spazieren 

gehen, aufstehen, einkaufen, frühstücken, zu Mittag, zu Abend  essen, arbeiten, anrufen, aufräumen, 

fernsehen das Mittagessen kochen, backen, singen, chatten  usw.), лексику для називання часу 

(der Termin der Terminkalender, die Zeit, anfangen, die Woche, das Wochenende, der Feiertag, die 

Zeit, die Uhr, das Viertel, vor, nach, halb, kurz, gleich, spät, schon, erst, geöffnet, geschlossen, der 

Plan) тощо. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні мати уявлення про наголос в німецькій мові. 

 

Мовлення  

Студенти мають уміти запитати співрозмовника про час і відповісти на подібне запитання; 

вести розмову про планування та звиклий перебіг дня, власні уподобання різних видів 

діяльності, називати час. 

 

Читання 

Студенти мають вміти читати короткі тексти-нотатки з органайзера  німецьких студентів; 

короткий приватний лист, що інформує про перебіг робочих днів студента за кордоном. 

Студенти мають розуміти інформацію про час доби, години роботи підприємств / закладів 

торгівлі тощо (вивіски, рекламні проспекти). 

 

Письмо 

Студентам треба вміти написати короткий текст / або приватний лист про перебіг свого 

робочого дня й планування діяльності на вихідних. 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух інформацію про порядок денний окремих осіб, їхні 

плани, їхнє дозвілля. Опрацювання аудіо-текстів, які містять інформацію про дозвілля, 

розпорядок дня, передбачає вирішення тестових завдання по змісту почутого, обговорення 

почутого в пленумі та в групах. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти повинні ознайомитися з типовими способами проведення дозвілля в 

німецькомовних країнах; годинами роботи закладів торгівлі в Німеччині, Австрії, Швейцарії. 

 

Змістовий модуль 10. Дієслова з відокремлюваним префіксом, місце префікса в 

простому розповідному реченні. Відмінювання дієслів arbeiten, finden, kosten тощо (з 

основою на приголосні t, d, chn, ffn, tm, dm, gn, bn) у теперішньому часі. Відмінювання 

сильних дієслів schlafen, anfangen в теперішньому часі. Прийменники й прислівники з 

часовим значенням («am», «um», «von…bis», «vor», «nach»). Зворотній порядок слів у 

реченні. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні отримати уявлення про відокремлюваний префікс, його місце в простому 

розповідному реченні. Засвоїти  відокремлювані префікси: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, 

miß-. Вміти правильно відмінювати дієслова з відокремлюваними префіксами в 

теперішньому часі; дієслова arbeiten, finden, kosten тощо (з основою на приголосні t, d, chn, 

ffn, tm, dm, gn, bn) в теперішньому часі; сильні дієслова schlafen, anfangen (з кореневою 

голосною «а») в теперішньому часі. Студенти мають знати прийменники (am, um, von…bis, 



vor, nach) й прислівники з часовим значенням (jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, jede 

Nacht) і вміти правильно вживати їх у реченні. Мати уявлення про зворотній порядок слів у 

реченні й вміти трансформувати речення з прямим порядком слів у речення зі зворотнім 

порядком слів. 

 

Змістовий блок 6 
Дозвілля. Хоббі. Погода. Прогноз погоди. Відмінювання означеного й неозначеного 

артикля: знахідний  відмінок. Заперечний займенник у знахідному відмінку. Запитання 

без запитального слова й можливі відповіді на них: ja – nein – doch. Відмінювання 

сильних дієслів з кореневою «е» у теперішньому часі. Відмінювання дієслівної форми 

«möchte». 

 

Змістовий модуль 11. Дозвілля. Хобі. Погода. Прогноз погоди. Кліматичні умови в 

країнах Європи й улюблені місця відпочинку жителів Німеччини. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні засвоїти лексику до теми «Вільній час. Хобі та зацікавлення» (schlafen, 

faulenzen, lesen, wandern, Musik hören, Rad / Ski / Schlittschuh/ Inline-Skaten  fahren, Briefe / E-

Mails schreiben, im Internet surfen, grillen, tanzen, Freunde treffen, basteln, sticken, stricken, 

kochen, Sport machen, Fußball / Schach / Tennis / Tischtennis / Volleyball / Basketball / Federball / 

Badminton / Wasserball spielen; Cello / Klavier / Geige / Gitarre spielen; ins Kino gehen, ins 

Theater, in die Disco gehen, fernsehen, Computerspiele machen, Karate machen, boxen, 

Fremdsprachen lernen usw.); лексику до теми «Природа й навколишнє середовище»: 

найменування природних явищ (der Regen, der Schnee, der Hagel, der Wind, die Wolke, die 

Sonne, der Donner, der Blitz, das Gewitter, er regnet, es schneit, es hagelt, es gewittert, es scheint 

die Sonne, es blitzt, es donnert, es gewittert, es ist sonnig, es ist windig; es ist wolkig, bewölkt, 

trübe; es ist heiß, kalt, kühl, warm,  es sind 25 Grad; der Himmel ist blau, klar; das Wetter usw.); 

пір року (der Frühling, der Herbst, der Sommer, der Winter), сторін світу (der Norden, der Süden, 

der Westen, der Osten). 

 
Мовлення  

Студенти повинні мати навички описувати улюблені заняття й особисті інтереси, вести 

діалог про дозвілля; уміти вести ролеві ігри на тему купівлі товарів / квитків / 

обслуговування в закладах громадського харчування; знати способи висловлення уподобань. 

 

Читання 

Читання тексту про екзотичні хобі, про захоплення окремих людей; можливості відпочинку в 

німецькомовних країнах; стрес вихідного дня передбачає вміння виконання вправ на 

множинний вибір по змісту прочитаного, обговорення тексту в парах і пленумі, висловлення 

власної думки. 

 
Письмо 

Студенти мають уміти написати приватний лист про цікаве проведення часу на вихідних, 

про країну/регіон, куди люблять їздити під час відпустки / де здебільшого проводять свої 

канікули, про плани на майбутні дні, приватне газетне оголошення про власні улюблені 

заняття й пошук друзів для спілкування в чаті. 

  
Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух аудіо-тексти про можливості реалізації й 

розвитку власних зацікавлень та хобі;  прогноз погоди й інформацію про стан на дорогах. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні мати уявлення про наголос і мелодику речень без запитального слова, 

уміти правильно інтонувати. 



 

Змістовий модуль 12. Відмінювання означеного й неозначеного артикля: знахідний  

відмінок. Заперечний займенник у знахідному відмінку. Запитання без запитального 

слова й можливі відповіді на них: ja – nein – doch. Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою «е» у теперішньому часі. Відмінювання дієслівної форми «möchte» 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти відмінювати означений/неозначений артикль у німецькій мові, а саме 

знати форми знахідного відмінка, а також знати правила вживання означеного й 

неозначеного артикля. Уміти відмінювати заперечний займенник (знахідний відмінок). Уміти 

формулювати запитання без запитального слова й знати можливі відповіді на них: ja – nein – 

doch. Уміти відмінювати сильні дієслова з кореневою «е» (зокрема, lesen, treffen, nehmen, 

essen, fernsehen, sprechen) у теперішньому часі. Уміти відмінювати сильні дієслова з 

кореневою «a» (зокрема, fahren) у теперішньому часі. Уміти відмінювати дієслівну форму 

«möchte». 

 

Змістовий блок 7 
Навчання й підвищення кваліфікації. Вираження уподобань та здібностей. Поради 

експертів усім бажаючим вивчати німецьку мову. Спонуки для вивчення німецької 

мови. Важливі складові заняття з німецької мови. Мій учорашній день. Модальні 

дієслова «können» і «wollen», особливості відмінювання модальних дієслів у 

теперішньому часі. Минулий час перфект: утворення дієприслівника минулого часу. 

Вживання допоміжного дієслова «haben» Рамкова конструкція німецького речення. 

 

Змістовий модуль 13. Навчання й підвищення кваліфікації. Поради експертів усім 

бажаючим вивчати німецьку мову. Спонуки для вивчення німецької мови. Важливі 

складові заняття з німецької мови. Мій учорашній день. Правила читання 

буквосполучень st, sp  в німецькій мові. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні засвоїти лексику до теми «Навчання у школі та в університеті. Професійна 

освіта»: die Gruppe, die Klasse, der Kurs, der Lehrer / die Lehrerin, die Schule, das Studium, der 

Unterricht, die Universität, lernen, verstehen, das Angebot, die Arbeit, der Computer, der Fehler, 

die Frage, der Spaß, die Stunde, der Tipp, die Zeitung, die Zeitschrift, denken, geben, lachen, tun, 

singen, einen Briefreund suchen /finden, im Briefwechsel stehen, прислівники часу (nie, oft, 

früher, gestern, vorgestern, meistens, einmal) та деякі інші (perfekt, schnell, cool, leicht, 

waagerecht, senkrecht). 

 

Мовлення  

Студенти повинні уміти розповідати про власні уподобання й здібності, про плани на 

майбутнє, а також про свій учорашній день, про навчальний досвід у минулому; вести 

короткий діалог на ці теми; давати поради щодо вивчення німецької мови. 

 

Читання  

Студенти мають прочитати й зрозуміти текст у вигляді порад для навчання, вивчення 

іноземної мови, про власні захоплення в дитинстві; оголошення про надання навчальних 

послуг. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти формулювати в письмовій формі пропозиції щодо вдосконалення 

навчального процесу; написати приватний лист про свої минули вихідні та плани на літній 

відпочинок; про своє навчання на курсах німецької мови в одній із німецькомовних країн; 

про учорашнє заняття з німецької мови; писати офіційний лист (е-мейл) про намір навчатися 

на курсах/мовній школі/школі з навчання серфінгу тощо. 



 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух короткі повідомлення про відпустку з метою 

вивчення мови (Sprachurlaub) чи перебування в готелі з метою опанувати певні види спорту 

(наприклад, заняття верховою їздою, великим тенісом, настільним тенісом), наміри вивчити 

іноземну мову чи опанувати певний вид діяльності.  Опрацювання аудіо-текстів, які містять 

інформацію про відпустку, дозвілля  чи наміри передбачає вирішення тестових завдання по 

змісту почутого, обговорення почутого в пленумі та в групах. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають знати правила читання буквосполучень st, sp  в німецькій мові та правильно 

відображати звук [ʃ] на письмі: sch чи  s. 

 

Змістовий модуль 14. Модальні дієслова «können» і «wollen», особливості відмінювання 

модальних дієслів у теперішньому часі. Минулий час перфект: утворення 

дієприслівника Partizip II. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти відмінювати модальні дієслова «können» і «wollen» в теперішньому 

часі, утворювати форму минулого часу перфект, зокрема, дієприслівник Partizip II й 

правильно вживати їх у реченні, мати уявлення про рамкову конструкцію німецького 

речення.  

 

Змістовий блок 8 
Професії й робота. Працевлаштування: співбесіда з начальником відділу кадрів про 

отриману освіту, виконувану роботу. Оголошення працедавців про надання місця для 

проходження навчальної практики й побажання молодих людей щодо її проходження. 

Незвичні професії. Форма минулого часу претеритум дієслів «haben» і «sein». 

Утворення іменників жіночого роду на позначення представниць жіночої статі за 

допомогою суфікса «in». Прийменники на позначення часу vor seit + Dativ, für 

+Akkusativ, способу дії als + Nominativ (Ich arbeite als Programmierer). 

 

Змістовий модуль 15. Професії й робота. Назви професій. Працевлаштування: 

співбесіда з начальником відділу кадрів про отриману освіту, виконувану роботу. 

Оголошення працедавців про надання місця для проходження навчальної практики й 

побажання молодих людей щодо її проходження. Незвичні професії. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні знати лексику до теми «Професії й робота» (die Arbeit, der Arbeiter, der 

Job, die Arbeitsstelle, der Arzt, der Architekt, der Hausmann, der Kaufmann, der Journalist, der 

Mechatroniker, der Verkäufer, der Schauspieler та їхні відповідники на позначення працівників 

жіночої статі die Ärztin, die Architekt, die Hausmann, die der Kaufmann, die der Journalistin, die 

Mechatroniker, die Verkäuferin, die Schauspielerin; der Fleischer, der Bäcker, der Schuhmacher, 

der Schuster, der Maurer, der Schmied, der Elektriker, der Friseur, der Automechaniker, der 

Programmierer, der Flugbegleiter, der Exportkaufmann, der Hotelfachmann, der Kollege / die 

Kollegin, arbeiten als.., angestellt, arbeitslos, selbständig sein, die Ausbildung, die Kenntnisse, der 

Schüler/ die Schülerin, der Azubi, Germanistik / Wirtschaft / Pädagogik studieren, zur Schule 

gehen, der Kindergarten, der Kunde, unterrichten, der Führerschein, der Erwachsene, dauern, 

enden, verkaufen), до теми «Назви місяців та пір року», а також інші вислови на позначення 

часу (für eine Stunde, im letzten Frühling / Sommer / …; jeden Tag / jedes Jahr / jede Woche / …; 

nächsten Monat / nächstes Jahr / nächste Woche; seit … Jahren / Stunden …; vor … Jahren / Tagen 

…; Anfang Januar / Februar …., Mitte Januar, Februar …, Ende Januar / Februar/ …, später); 

вислови на позначення місця (der Berg, in den Bergen, das Land, auf dem Lande, das Meer, am 

Meer, der See, am See) тощо. 



 

Мовлення  

Студенти повинні мати навички ведення діалогу про професії та рід занять свого 

співрозмовника, а також уміти розповісти про свою професію, роботу/займану посаду, свої 

професійні завдання, бути готовими вести рольові ігри на тему «Працевлаштування. Розмова 

з представником відділу кадрів» (уміти відповісти на запитання про дату свого народження, 

закінчення школи, навчання в виші/університеті, практику, займану посаду, попереднього чи 

теперішнього працедавця); уміти розповісти про свою подорож у минулому чи свято, яке 

вони відвідали. 

 

Читання  

Студенти повинні розуміти газетні оголошення/Інтернет-оголошення  про пошук роботи, 

невеликі за обсягом тексти приватних осіб з побажаннями щодо роботи чи місця практики; 

тексти про різноманітні професії (наприклад, вівчаря, ляльковода, кур’єра, дизайнера 

комп’ютерних ігор, електрика, автомеханіка, пекаря, шевця, муляра, коваля, перукаря). 

Читання тексту передбачає виконання вправ на множинний вибір по змісту прочитаного, 

обговорення тексту в парах та пленумі, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати коротку біографічне повідомлення про себе чи інших членів 

своєї сім’ї / товариша; написати газетне оголошення про пошук роботи та надання послуг.  

 

Аудіювання 

Студенти мають мати навички сприйняття на слух коротких ситуативних розмов про 

представників різноманітних професій, розуміти питання про дату й місяць свого 

народження, закінчення школи, практику, терміни перебування на певній посаді, розповідь 

про професійну кар’єру особи. 

 

Змістовий модуль 16 

Форма минулого часу претеритум дієслів «haben» і «sein». Утворення іменників 

жіночого роду на позначення представниць жіночої статі за допомогою суфікса «in». 

Прийменники на позначення часу «vor», «seit» + Dativ, «für» +Akkusativ, способу дії «als» 

+ Nominativ (Ich arbeite als Programmierer). 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти утворювати іменники жіночого роду на позначення представниць 

жіночої статі за допомогою суфікса «-in», а також знати лексичні способи утворення 

іменників жіночого роду на позначення представниць жіночої статі (der Exportkaufmann - die 

Exportkauffrau, der Hotelfachmann - die Hotelfachfrau, der Hausmann – die Hausfrau); знати 

прийменники на позначення часу «vor», «seit» + Dativ, «für» + Akkusativ, способу дії «als» + 

Nominativ (Ich arbeite als Programmierer); мати уявлення про форму минулого часу 

претеритум дієслів «haben» і «sein», знати про сфери їхнього вживання, уміти відмінювати 

дієслова «haben» і «sein» в минулому часі претеритум. 

 

Змістовий блок 9  

Орієнтування в чужому місті. Відвідання визначних місць у чужому місті. У 

туристичній довідці міста. Придбання квитків в автоматі з продажу квитків. Проблеми 

й надання порад. Висловлення дозволу й заборони. Правила співжиття в 

багатоквартирному будинку. Читання інформаційних проспектів про визначні 

пам’ятки архітектури, історичні будівлі, концерти, музеї. Поселення в готель. Карнавал 

у німецькомовних країнах. Модальні дієслова «müssen» і «dürfen». Неозначено-

особовий займенник «man». Наказовий спосіб у німецькій мові: утворення ввічливої 

форми, 2-ої особи однини й 2-ої особи множини.  

 



Змістовий модуль 17. Орієнтування в чужому місті. Поради щодо відвідання визначних 

місць у чужому місті. Візит у туристичну довідку міста. Придбання квитків в автоматі з 

продажу квитків. Проблеми й надання порад. Висловлення дозволу й заборони. 

Правила співжиття в багатоквартирному будинку. Читання інформаційних проспектів 

про визначні пам’ятки архітектури, історичні будівлі, концерти, музеї. Поселення в 

готель. Карнавал у німецькомовних країнах. 
 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до тем «У чужому місті. Пам’ятки архітектури» (der Dom, 

der Eintritt, die Ermäßigung, die Führung, die Gebühr, das Konzert, die Sehenswürdigkeit, der 

Turm, besichtigen, reservieren,  der Ausflug, das Programm, das Rathaus, die Stadtführung, der 

Stadtplan, die Stadtrundfahrt, der Stadtrundgang, das Ticket, der Tourist, das Zentrum, 

unternehmen, der Blick, die Höhe, der Meter, der Ausweis, der Automat, die Kasse, beginnen, 

erklären, bekannt, berühmt, fremd, gemütlich, täglich, unbedingt, unterwegs, der König), «У 

готелі» (das Doppelzimmer, das Einzelzimmer, das Gepäck, die Pension, die Halbpension, die 

Vollpension, die Jugendherberge, die Rezeption, die Übernachtung, der Personalausweis, der Pass, 

die Papiere, unterschreiben, das Anmeldeformular ausfüllen, bedeuten, abgeben, wiederholen, das 

Abendessen), «Правила поведінки й заборони» (der Haushalt, der Ratschlag, die Regel, die 

Treppe, das Treppenhaus, die Zigarette, dürfen, fotografieren, müssen, parken, putzen, rauchen, 

warten, wissen, laut, langsam, laut, leise, verboten, unterwegs, in Ordnung, ) 

 

Мовлення  

Cтуденти мають уміти висловлювати необхідність зробити щось, давати поради й 

рекомендації, просити дозволу, висловлювати заборону, отримати потрібну інформацію в 

інформаційному бюро чужого міста; могти порозумітися в готелі, зокрема забронювати собі 

номер для проживання в готелі, порозумітися з портьє й зареєструватися (уміти відповісти на 

запитання про побажання щодо кімнати, умов проживання в готелі (кімната зі сніданком, 

пів-пансіон чи пансіон); розповісти чи запитати, наприклад, про пам’ятку архітектури, 

можливості й умови її відвідання, години роботи музею, театру тощо. 

 

Читання  

Студенти мають прочитати й зрозуміти інформаційні проспекти про певне місто, його 

архітектурні споруди, окрему пам’ятку архітектури, музей чи концерт, місто; тексти про 

свято в німецькомовній країні (наприклад, Нового року, Октоберфесту, карнавалу, рок-

фестивалю тощо). Читання текстів передбачає виконання вправ на глобальне й детальне 

розуміння тексту, інформації, множинний вибір по змісту прочитаного; обговорення тексту у 

парах та у пленумі, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати листівку своїм близьким чи друзям і розповісти про своє 

перебування в чужому місті, зокрема, екскурсії, пам’ятні місця, святкування, які вони 

відвідали; заповнити формуляр – реєстраційну картку гостя, який проживає в готелі.  

 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух аудіо-тексти про пам’ятки архітектури, музеї, 

виставки в містах німецькомовного простору;  святкування (наприклад, карнавалу). 

Опрацювання аудіо-текстів, які містять інформацію про пам’ятки архітектури, свята 

передбачає вирішення тестових завдання по змісту почутого, обговорення почутого в 

пленумі й у групах. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають ознайомитися з мелодикою й інтонацією спонукальних речень у німецькій 

мові.  

 



Соціокультурна компетенція  

Студенти повинні ознайомитися зі звичаями й традиціями святкування карнавалу чи інших 

народних гулянь в Німеччині, Австрії та Швейцарії, отримати уявлення про відомі пам’ятки 

архітектури, архітектурні споруди (наприклад, собором св. Стефана у Відні, родовим гніздом 

композитора Моцарта в Зальцбурзі, замком Нойшванштайн поблизу Мюнхена, пивної 

Гофбройгауз, стадіоном «Алльянс-Арена» в Мюнхені) 

 

Змістовий модуль 18. Значення модальних дієслів «müssen» і «dürfen», їхнє 

відмінювання в теперішньому часі, вживання в простому розповідному реченні. 

Неозначено-особовий займенник «man», особливості його вживання в реченні. 

Наказовий спосіб у німецькій мові: утворення ввічливої форми, 2-ої особи однини й 2-ої 

особи множини.  

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати значення модальних дієслів «müssen» і «dürfen», уміти відмінювати їх 

у теперішньому часі, вживати в простому розповідному реченні: мати уявлення про рамкову 

конструкцію в німецькій мові. Мати уявлення про неозначено-особовий займенник «man», 

особливості його вживання в реченні, способи перекладу на рідну мову. Уміти утворювати  

наказовий спосіб: ввічливу форму, 2-ої особу однини й 2-ої особу множини, а також 1-у 

особу множини.  

 

Змістовий блок 10 
Здоров’я й хвороби. Назви частин тіла, опис зовнішності людини. Самопочуття 

людини: висловлення про власне самопочуття й самопочуття інших. Вказівки й поради 

хворому. Написання офіційного листа (запиту). Запис на прийом до лікаря. 

Фразеологічні звороти з назвами частин тіла, їхнє значення та вживання. Присвійні 

займенники. Модальне дієслово «sollen». 

 

Змістовий модуль 19. Здоров’я. Назви частин тіла, опис зовнішності людини. 

Висловлення про власне самопочуття. Висловлення про самопочуття інших. Вказівки й 

поради хворому. Написання офіційного листа (запиту). Запис на прийом до лікаря, 

перенесення чи скасування зустрічі. Фразеологічні звороти з назвами частин тіла, їхнє 

значення та вживання. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають оволодіти елементарною лексикою з позначення частин тіла (der Arm, das 

Auge, der Bauch, das Bein, der Finger, der Fuß. das Haar, der Hals, die Hand, das  Herz, der 

Kopf, der Mund, die Lippe, die Nase, das Ohr, der Po, der Rücken, der Zahn, der Zeh). Вивчити 

фразеологічні звороти, у яких використовується дана лексика (j-n auf den Arm nehmen, j-m 

Beine machen, die Finger von etwas lassen, mit j-m unter vier Augen sprechen, ein Haar in der 

Suppe finden, seine Nase in etwas hineinstecken, mit dem Kopf durch die Wand wollen, sich etwas 

hinter die Ohren schreiben). Вивчити типові вирази для вказівок і порад хворому (Bleiben Sie 

im Bett! Geh doch zum Arzt! Sei vorsichtig! Nehmen Sie das hier! Das hilft gegen die Schmerzen! 

etc.). Оволодіти лексикою до теми «Самопочуття людини» й «Зовнішній вигляд» (Mein Auge 

tut weh. / Meine Augen tun weh. Ich habe starke Ohrenschmerzen. Ich bin krank. Ihre Hand sieht ja 

schlimm aus. Die Fuß ist ja ganz dick, geschwollen sein, entzündet sein etc.). Засвоїти лексику для 

написання офіційних листів (запитів) у лікувальну установу, спа-готель, фітнес-зал (der 

Absender, der Empfänger, die Postleitzahl, der Ort, die Straße, die Hausnummer, das Datum, der 

Betreff, die Anrede, der Gruß, die Unterschrift), знати особливості їхнього написання. Студенти 

повинні засвоїти також лексику до теми «Запис на прийом до спеціаліста (лікаря, перукаря, 

масажиста тощо), скасування чи перенесення прийому». 

 
Мовлення 



Студенти повинні вміти описувати власні частини тіла та їхній стан, а також мати навички 

ведення розмови про своє самопочуття та про зовнішній вигляд. Студенти повинні вміти 

давати вказівки й висловлювати поради хворому. Вони повинні вміти вести телефонні 

розмови на тему «Запис на прийом до спеціаліста (лікаря, масажиста, перукаря, тренера 

фітнес-студії)»: домовитися про годину прийому, перенести чи скасувати його.   

 
Читання 

Студенти повинні читати й розуміти оголошення про альтернативні методи лікування й 

оздоровлення (іпотерапія, аквафітнес, йога, термальні басейни тощо); поради про порядок 

дій в екстрених випадках. Читання тексту передбачає обговорення змісту в парах та в 

пленумі, висловлення власної думки. Студенти мають також розуміти значення 

фразеологічних зворотів з використанням тематичної лексики. 

 

Письмо 

Студенти повинні навчитися письмово формулювати офіційний лист (запит на лікування, 

участь у семінарі, курсі, відпочинок у спа-готелі); уміти написати е-мейл повідомлення з 

проханням перенести чи скасувати прийом у лікаря чи сеанс масажу. Вони повинні вміти 

письмово складати ситуації з використанням фразеологічних зворотів до теми. 

 
Аудіювання 

Студенти вчаться сприймати на слух повідомлення про самопочуття, інформацію про 

частини тіла, розмову про запис до лікаря чи іншого спеціаліста (масажиста, перукаря), 

скасування прийому чи перенесення на інший час. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні опанувати правила вимови довгих та коротких голосних звуків. 

 

Змістовий модуль 20. Присвійні займенники «mein-», «dein-», «sein-», «ihr-», «unser-», 

«eu(e)r-», «Ihr-». Значення модального дієслова «sollen», його відмінювання в 

теперішньому часі, вживання в простому розповідному реченні. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати значення модального дієслова «sollen», уміти відмінювати його в 

теперішньому часі, вживати в простому розповідному реченні: мати уявлення про рамкову 

конструкцію в німецькій мові. Вони повинні засвоїти присвійні займенники «mein-», «dein-», 

«sein-», «ihr-», «unser-», «eu(e)r-», «Ihr-», уміти вживати їх у називному й знахідному 

відмінках.  
 

Змістовий блок 11 
У місті. Орієнтування в місті: інформація про шлях й опис шляху до місця 

призначення. Транспортні засоби. Місцезнаходження будівель й напрям руху людей і 

транспортних засобів. Розклад руху громадського транспорту. Оголошення на вокзалі й 

летовищі. Локальні займенники. 
Змістовий модуль 21. У незнайомому місті. Інформація про шлях до місця призначення. 

Опис шляху до місця призначення. Транспортні засоби. Громадський транспорт. 

Місцезнаходження будівель й напрям руху людей і транспортних засобів. Розклад руху 

громадського транспорту. Оголошення на вокзалі й летовищі. Запит інформації на 

вокзалі 

 
Лексична компетенція 

Студенти повинні оволодіти лексикою до тем «Міські заклади, установи, інституції» (die 

Ampel, die Apotheke, die Bank, die Bäckerei, die Bücherei, die Buchhandlung, die Haltestelle, die 

Bushaltestelle, die Ecke, der Kiosk, das Krankenhaus, der Laden, die Metzgerei, die Molkerei, der 



Parkplatz, die Polizei, die Post, das Schwimmbad, die Diskothek/ die Disco, die Fußgängerzone, die 

Werkstatt; «Орієнтування на місцевості» (geradeaus, links, rechts, drüben, vorne, hinten, oben, 

unten, die erste / zweite / dritte Straße links / rechts, auf der rechten / linken Seite, in der Nähe). 

Вони мають також вивчити назви транспортних засобів (die U-Bahn, die S-Bahn, der Bus, die 

Straßenbahn/die Tram/die Trambahn, der O-Bus, das Taxi, das Linientaxi, das Fahrrad, das 

Motorrad, das Mofa, der Zug, das Flugzeug, der Pkw, der Lkw etc.; mit dem Zug / Bus / Auto / 

Fahrrad / mit der S-Bahn, U-Bahn / Straßenbahn fahren, mit dem Flugzeug fliegen,  zu Fuß gehen), 

вивчити типові вирази до теми: «Розпитати й описати шлях до місця призначення» 

(Entschuldigung, ich suche den Bahnhof / das Museum…; Wo ist hier die Post/ ein Hotel? Ist hier 

ein Hotel in der Nähe? Es ist gleich hier in der Nähe. Es ist nicht weit / gar nicht weit weg. Sie ist 

gar nicht weit weg. Gehen Sie immer geradeaus / und nach 300 Metern links. Er ist hier um die 

Ecke. Tut mir leid, ich bin auch fremd hier/ Ich bin nicht von hier etc.) Оволодіти лексикою до 

теми «Розклад руху громадського транспорту» (der Zug kommt … an / hat Verspätung / ist 

pünktlich; Sie müssen in … umsteigen / haben Anschluss mit RE 1563 etc.); засвоїти вирази для 

запиту інформації на вокзалі (Wann geht der nächste Bus nach …? Auf welchem Gleis fährt der 

Zug ab? etc.) 

 
Мовлення 

Студенти повинні вміти вести діалоги на тему «Орієнтування в місті»: зрозуміти пояснення 

дороги в незнайомому місті й уміти пояснити дорогу нетутешній людині. Вони мають уміти 

розповідати, якими транспортними засобами користуються в місті, описати шлях від дому до 

університету, а також уміти надати інформацію про своє місцезнаходження й напрямок руху. 

Студенти мають уміти описати робочий день людини певної професії: описати чим вона 

займається в певний час доби, розповісти про її пересування в місті; розповісти про свій 

останній робочий тиждень і про те, куди ще вони мають намір піти / поїхати. Студенти 

мають мати навички ведення рольової гри «У касі з продажу квитків» (уміти розпитати 

касира про розклад руху потяга, можливі пересадки, вартість квитка, запізнення поїзда 

тощо). 

 
Читання 

Студенти повинні вміти прочитати й зрозуміти розклад руху різних видів громадського 

транспорту, а також розуміти типові вирази для орієнтування в місті. 

 
Аудіювання 

Студенти мають навчитися сприймати на слух типові оголошення про прибуття та 

відправлення потягів на вокзалі, зліт і посадку літаків на летовищі, запізнення поїзда, 

прохання до подорожуючого підійти до довідкової служби/інформаційного бюро тощо; 

інформацію про місцезнаходження та шлях до місця призначення. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти особливості артикуляції німецьких приголосних [z], [s]. 

 

Змістовий модуль 22. Прийменник «mit» з назвами транспортних засобів. Локальні 

прийменники «an», «auf», «bei», «hinter», «in», «neben», «über», «unter», «zwischen» для 

визначення місцезнаходження. Прийменник місця «zu»  для опису напрямку руху. 

 

Прийменник «mit» з назвами транспортних засобів.  

Локальні прийменники «an», «auf», «bei», «hinter», «in», «neben», «über», «unter», «zwischen» 

для визначення місцезнаходження.  

Локальний прийменник «zu» для опису напрямку руху. 

 
Граматична компетенція 

Студенти повинні вміти правильно вживати прийменник «mit» з назвами транспортних 

засобів; локальні прийменники «an», «auf», «bei», «hinter», «in», «neben», «über», «unter», 



«zwischen» для визначення місцезнаходження предмету, будівлі тощо. Уміти правильно 

вживати прийменник «in» з назвами магазинів, закладів харчування, навчальних закладів 

тощо, назвами міст, назвами країн – іменниками середнього роду на запитання «wo?», «bei» з 

назвами професій, родинними поняттями; прийменник «zu» з назвами магазинів, закладів 

харчування, навчальних закладів тощо, назвами професій, іменами, «nach» з назвами міст, 

назвами країн – іменниками середнього роду на запитання «wohin?» (локальний прийменник 

«zu» для опису напрямку руху). Студенти мають засвоїти вживання прийменника «in» з 

назвами країн – іменниками жіночого й чоловічого роду, а також тими, які вживаються в 

множині (wo?: in der Schweiz / in der Türkei, in dem Iran/ in dem Libanon, in den Niederlanden / 

in den USA; wohin?: in die Schweiz / in die Türkei, in den Iran/ in den Libanon, in die Niederlande 

/ in die USA;  а також винятки: zu Hause / nach Hause); прийменника «auf» з назвами народних 

гулянь, фестивалів на запитання «wo?» (напр., auf dem Oktoberfest, auf der Party), 

прийменника «zu» на запитання  «wohin?» (zum Oktoberfest, zur Party gehen). 

 

Змістовий блок 12 
Сфера послуг. Виконання замовлення в сфері послуг. Зазначення часових меж 

виконання замовлення. Вираження ввічливого прохання й вимоги. Ведення 

телефонних розмов зі службами сервісу. Інструкції з використання приладу. Діалог з 

персоналом сервісного центру. Письмове вираження незадоволення отриманих послуг 

(лист-рекламація). Прийменники «bei», «nach», «vor», «in», «ab», «bis» з часовим 

значенням. Вираження минулого та майбутнього. Вживання умовного способу 

модального дієслова «können» та часової форми Konditionalis І для висловлення 

ввічливого прохання. Дієслова з відокремленими префіксами. 

 

Змістовий модуль 23. Сфера послуг. Прохання про виконання замовлення у сфері 

послуг. Зазначення часових меж виконання замовлення. Вираження ввічливого 

прохання й вимоги. Ведення телефонних розмов зі службами сервісу. Розуміння 

інструкції з використання приладу. Діалог з персоналом сервісного центру. 

Повідомлення голосової пошти. Письмове вираження незадоволення. Рекламація. 

Король Людвіг ІІ та його замки, готелі поблизу замка Нойшванштайн. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні оволодіти елементарною лексикою на позначення виконання робіт у сфері 

послуг (funktionieren, reparieren, einen Techniker schicken, zurückrufen etc.). Вивчити назви 

професій, які пов‘язані зі сферою послуг (der Techniker, der Optiker, der Ober etc.), лексику до 

теми «Телефон», «В офісі» (der Apparat, am Apparat, der Anrufbeantworter, die Mailbox, die 

Nachricht, das Telefon, zurückrufen, anrufen; der Chef, die Assistentin, die Sekretärin, der Bleistift, 

der Drucker, der Laptop, die Maus, das Formular, das Papier, buchen, verschicken). Вивчити 

типові вирази для спілкування в магазині, перукарні, туристичному агентстві тощо (Was kann 

ich für Sie tun? Könnten Sie bitte die Rechnung bezahlen? Würden Sie bitte einen Flug buchen?) 

 
Мовлення 

Студенти повинні вміти вести рольові ігри та діалоги про прохання та виконання замовлення 

у сфері послуг, при цьому вміти зазначати часові межі виконання замовлення. Студенти 

повинні засвоїти способи вираження ввічливого прохання й вимоги, уміти залишити 

повідомлення з проханням на автовідповідач готелю. Вони повинні навчитися вести 

телефонні розмови зі службами сервісу, мати навички ведення діалогу з працівниками 

сервісного центру, обслуговуючим персоналом у готелі: запитати про те, які види техніки 

ремонтує даний сервісний центр, години його роботи, терміни виконання ремонтних робіт, 

повідомити адміністратора готелю/рецепцію про негаразди в номері (відсутність світла, 

непрацюючі електроприлади тощо) і попросити прислати працівників технічних служб. 

 

Читання 



Студентам треба вміти прочитати й зрозуміти інструкцію з використання приладу 

(наприклад, велосипеду  Call a Bike). Вони повинні здобути перші навички роботи з текстами 

технічного характеру. Завдяки великій кількості інтернаціонально вживаних слів добитися 

кращого розуміння такого роду текстів. Cтуденти мають розуміти газетні оголошення про 

надання різноманітних сервісних послуг; рекламні проспекти готелів поблизу замку 

Нойшванштайн (Німеччина), а саме які послуги вони надають, їхня вартість тощо. 

 

Письмо 

Студенти мають вміти формулювати в письмовому вигляді замовлення, заповнювати 

формуляр для резервування чи виконання певних робіт. Вміти письмово виражати 

незадоволення й писати лист-рекламацію. 

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух короткі повідомлення, записані на автовідповідач,  

діалоги, телефонні розмови з працівниками сервісного центру; виокремлювати потрібну 

інформацію. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти наголос у німецькому реченні. Вони повинні також опанувати 

артикуляцію буквосполучення ng.  

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу довідатися про всесвітньовідомий замок Нойшванштайн, збудований 

за наказом короля Людвіга ІІ, ознайомитися з можливостями проживання в готелях 

неподалік із замком й умовами проживання в них, вартістю номерів. 

 

Змістовий модуль 24. Прийменники «vor», «nach», «bei», «in»,  «bis», «ab» з часовим 

значенням, їхнє вживання. Лексичні засоби вираження минулого та майбутнього. 

Вживання умовного способу модального дієслова «können» та часової форми 

Konditionalis І для висловлення ввічливого прохання. Дієслова з відокремленими 

префіксами «an-», «aus-», «auf-», «zu-». 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти та правильно вживати прийменники з часовим значенням «vor», 

«nach», «bei», «in», «bis», «ab» (vor der Arbeit, nach der Arbeit, bei der Arbeit, beim Ausflug, bei 

den Hausaufgaben, bis Montag, bis acht Uhr, ab Dienstag, ab acht Uhr). Вони мають правильно 

застосовувати лексичні засоби вираження минулого та майбутнього (in einer Stunde, in einem 

Tag, in einem Jahr, in zwei Tagen, in drei Wochen, morgen). Студентам слід уміти 

використовувати умовний спосіб модального дієслова «können» та часову форму 

Konditionalis І вираження ввічливого прохання. Вони повинні правильно вживати дієслова з 

відокремлюваними префіксами «an-», «aus-», «auf-», «zu-» - німецькі відповідники дієслів 

«вмикати/вимикати» (електроприлади, світло), «відчиняти / зачиняти» (вікно, двері): 

anmachen / ausmachen, aufmachen / zumachen та їхні синоніми einschalten / ausschalten, öffnen / 

schließen. 

 

Змістовий блок 13.  
Світ моди. Предмети гардеробу й аксесуари. Засоби вираження захоплення та 

негативного враження від предметів. Розмаїття вибору й прийняття рішення. В 

універмазі. Прохання про пораду / консультацію з приводу того чи іншого товару. 

Поняття про словесний та логічний наголос у німецькій мові. Вказівні займенники, 

їхнє відмінювання та вживання. Питальні займенники. Ступені порівняння 

прикметника. Особовий займенник у давальному відмінку. Дієслова з давальним 

відмінком gefallen, gehören, passen, stehen, schmecken. 

 



Змістовий модуль 25. Світ моди. Предмети гардеробу й аксесуари. Засоби вираження 

захоплення й негативного враження від предметів. Діалоги в універмазі. Розмаїття 

вибору й прийняття рішення. Прохання про пораду / консультацію. Сприйняття на 

слух консультації з приводу того чи іншого товару. Розуміння невеликої газетної статті 

на задану тематику. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні вивчити назви основних предметів гардеробу та аксесуарів (die Kleidung, 

die Bluse, die Brieftasche, der Gürtel, das Hemd, die Hose, der Hut, die Mütze, die Jacke, die 

Jeans, das Kleid, der Mantel, der Wintermantel, der Regenmantel, der Pelzmantel, der Pullover, 

der Rollkragenpullover, der Rock, der Schuh, die Socke, die Kniesocke, der Strumpf, die 

Strumpfhose, das T-Shirt), опанувати лексичні засоби для вираження роздумів про покупку 

певного товару, прийняття рішення (Haben Sie den Rock auch in Größe …? Wo kann ich das 

bezahlen? Mir gefällt (nicht). Mir gefällt das besser. Den/Das/Die finde ich … Der Mantel / das 

Hemd / die Bluse ist günstig / hässlich / zu teuer / langweilig). Вони повинні засвоїти лексичні 

засоби для висловлення прохання про пораду чи консультацію (Welchen/Welches/Welche … 

soll ich kaufen/nehmen/anziehen? Welche Bluse/Welcher Rock steht mir besser? Welcher 

Pullover/Welches Hemd/ Welche Jacke gefällt / Welche Schuhe gefallen  dir?). 

 

Мовлення  

Студенти повинні називати й оцінювати предмети гардеробу та аксесуари. Вони також 

повинні засвоїти лексичні засоби вираження захоплення й негативного враження від 

предметів; навчитися вести короткі діалоги з продавцем, вказувати на переваги та недоліки 

товару, дискутувати з приводу необхідності його покупки. Студенти мають навчитися 

висловлювати прохання про пораду чи консультацію. Студенти мають уміти розповісти про 

власне ставлення до моди. 

 

Читання 

Студенти повинні вміти читати й розуміти коротку газетну статтю на задану тематику, 

газетні повідомлення й оголошення; дописи читачів у форумі про улюблений предмет 

гардеробу чи їхні міркування з приводу запитання «Що таке мода?». Вони мають 

ознайомитися з основними видами техніки читання та практикуватися в них.  

 

Письмо 

Студенти мають уміти на основі запитань написати коротку розповідь про свій улюблений 

предмет гардеробу: що найбільше їм до вподоби в цьому одязі, де вони його придбали, чи 

його їм подарували, як довго вони мають його в своєму гардеробі, коли востаннє вони його 

вдягали тощо; писати коментар до певного предмету гардеробу, даючи йому свою оцінку; е-

мейл другові/подрузі з проханням привезти з подорожі щось із одягу, зазначивши розмір та 

колір виробу.   

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух консультації з приводу того чи іншого товару, діалоги 

між продавцем-консультантом і покупцем в універмазі. Вони повинні також навчитися 

виокремлювати з потоку мови необхідну інформацію, розуміти оголошення/повідомлення в 

магазині.  

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні отримати поняття про словесний та логічний наголос у німецькій мові. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу узагальнити свої знання про Німеччину (природні ландшафти, міста, 

автомобілі, погодні умови, продукти харчування, напої) на основі ментальної карти 



(Mindmap)і повідомити про те, що їм подобається, а що ні, що їм смакує з німецьких страв, 

продуктів харчування, а що ні; обмінятися враженнями про країну, мову якої вони вивчають. 

 
Змістовий модуль 26. Вказівні займенники der, das, die, dies-, їхнє відмінювання та 

вживання. Питальні займенники welch-. Ступені порівняння прикметника. Особовий 

займенник у давальному відмінку. Дієслова з давальним відмінком gefallen, gehören, 

passen, stehe,  schmecken. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти відмінювання вказівних займенників der, das, die, dies- , також 

навчитися правильно застосовувати перелічені види займенників. Вони повинні правильно 

вживати питальні займенники welch-. Студенти повинні засвоїти правила утворення ступенів 

порівняння прикметників i деякі винятки (утворення ступенів порівняння односкладових 

прикметників з голосними а, о, u в корені; суплетивні форми порівняння прикметників gut, 

viel, gern, wenig). Вони мають уміти порівнювати два предмети чи їхні якісні ознаки 

(наприклад, Lila mag sie genauso gern wie Rosa. Beige mag sie lieber als Rosa), три предмети 

(наприклад, Am liebsten telefoniert er mit Barbara). Також вміти відмінювати особовий 

займенник у давальному відмінку та дієслова з давальним відмінком gefallen, gehören, passen, 

stehen, schmecken. 

 

Змістовий блок 14.  
Свята. Дата: запитання про дату, повідомлення дати. Усне привітання з нагоди свята. 

Побажання з нагоди свят. Вітальна листівка. Усне запрошення на святкування. 

Письмове запрошення на свято. Вираження згоди чи відмови. Аргументація відмови. 

Письмова згода/відмова від участі в святкуваннях. Традиції святкування державних і 

релігійних свят у німецькомовних країнах. Порядковий числівник. Особовий 

займенник у знахідному відмінку. Порядок слів у реченні зі сполучником denn. 

Відмінювання дієслова werden. 

 
Змістовий модуль 27. Свята. Дата: запитання про дату, повідомлення дати. Свята. Усне 

привітання з нагоди свята. Побажання з нагоди свят. Вітальна листівка. Запрошення 

на святкування. Вираження згоди чи відмови. Письмове запрошення на свято. 

Письмова згода/відмова від участі в святкуваннях. Аргументація відмови. Традиції 

святкування приватних, державних та релігійних свят у німецькомовних країнах.  

 

Лексична компетенція 

Вивчити лексику до теми. Розглянути основні свята в Німеччині та Україні. Вивчити назви 

головних державних і релігійних свят та приватних святкувань (der Geburtstag, der 

Namenstag, das Neujahr, das Ostern, das Silvester, das Weihnachten, der Karneval / der Fasching / 

die Fasnacht‚ das Pfingsten, der Abschied, die Hochzeit). Опанувати лексику для опису 

підготовки до свята та безпосередньо перебігу свята (eine Party machen, feiern, Geburtstag 

feiern, eine SMS schreiben, zur Hochzeit einladen, ein Geschenk kaufen, eine Einladung 

verschicken, anzünden, die Kerze; der Bart, der Sack, heilig, organisieren, Bescheid geben, die 

Feier, der Feiertag, die Veranstaltung, der Glückwunsch, gratulieren, wünschen, die Küche putzen, 

die Wohnung aufräumen, die Getränke holen, den Nachtisch machen, den Kuchen / die Torte 

backen, die Blumen, die Geschenke kaufen), лексичний ряд для вираження емоцій та 

переживань з нагоди свята (Alles Gute zum Geburtstag! Viel Glück im neuen Jahr! Einen guten 

Rutsch ins Neujahr! Schöne Ostern! Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Frohes Fest! Viel 

Erfolg! Viel Spaß!) 

 
Мовлення  

Студенти повинні вміти запитати про дату та повідомити дату. Вони повинні вміти 

висловити усне запрошення на святкування. Студенти мають засвоїти засоби вираження 

згоди чи відмови та вміти аргументувати відмову. Студенти мають підготувати коротке усне 



повідомлення про традиції святкування певного свята в країнах німецькомовного простору. 

Також вміти усно привітати з нагоди свята, висловити побажання ювіляру, подружжю з 

нагоди одруження. 

 
Читання 

Студенти повинні розуміти короткі приватні повідомлення про пережите святкування, 

нескладні тексти про традиції святкувань головних державних і релігійних свят у 

німецькомовних країнах. Студенти повинні також вміти читати програму святкових заходів з 

нагоди урочистої події. Студенти мають уміти спланувати вечірку (обрати гасло, 

поміркувати над декорацією, костюмами, святковим меню, програмою, обрати музику) і 

презентувати свій проект у пленумі. 

 
Письмо 

Студентам треба вміти писати вітальну листівку з нагоди Дня народження, ювілею, 

одруження, Нового року  та Різдва, Великодня; запрошення на святкування. Вони мають 

уміти висловити свою радість з приводу запрошення / сум через неможливість прийняти це 

запрошення. Студенти мають уміти письмово відмовитися від запропонованої участі в 

святкуванні, погодитися чи відмовитися від запрошення на святкування, висловити жаль з 

цього приводу.  

 
Аудіювання 

Студенти вчаться розуміти на слух програми святкових заходів з нагоди урочистої події, 

короткі виступи ведучого. Вони повинні розуміти короткі діалоги під час свята; інтерв’ю на 

тему: «Моє улюблене свято». 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти мелодику й інтонацію складного речення в німецькій мові. 

 
Змістовий модуль 28. Утворення і вживання порядкових числівників der erste, der 

zweite,… в усній і письмовій мові. Вживання знахідного відмінка особових займенників. 

Порядок слів у реченні зі сполучником denn. Відмінювання дієслова werden в 

теперішньому часі. 

 
Граматична компетенція 

Студенти повинні навчитися правильно утворювати і вживати порядкові числівники der 

erste, der zweite,… в усній та письмовій мові. Студентам слід засвоїти вживання знахідного 

відмінка особових займенників. Вони також повинні опанувати порядок слів у реченні зі 

сполучником denn. Студенти мають навчитися відмінювати та вживати дієслово werden в 

теперішньому часі. 

 

 

Змістовий блок 15.  
Сім’я та подорожі. Знайомство з новими людьми. Подорож на далекі відстані. 

Неприємності в дорозі. Мій учорашній день. Сім’я, родина. Сімейне дерево. Форми 

співжиття. Міста Німеччини. Підрядні речення причини. Утворення й вживання  

перфекту в німецькій мові. Імена у родовому відмінку. Прийменники «von» та «bei». 

 
Змістовий модуль 29. Сім’я та подорожі. Знайомство з новими людьми. Подорож на 

далекі відстані. Неприємності в дорозі. Мій учорашній день. Розповідь про сім’ю, 

родину. Сімейне дерево. Форми співжиття в Німеччині. Міста Німеччини: Росток, 

Магдебург, Брауншвайг. 

 

Лексична компетенція 



Студенти повинні вивчити назви членів родини (der Onkel, die Tante, der Neffe, die Nichte, der 

Cousin, die Cousine, der Schwager, die Schwägerin, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, die 

Schwiegereltern, die Schwiegertochter, der Schwiegersohn, das Enkelkind), вміти назвати 

сімейний та соціальний статус (der Single, allein erziehende Mutter/ allein erziehender Vater, 

geschieden, verheiratet, verwitwet, ledig, schwanger sein / ein Kind bekommen / keine Kinder 

haben / wollen; seit … berufstätig / in Rente pensioniert‚ arbeitslos sein), форми сімейного 

співжиття (seit Jahren allein / getrennt / zusammen  mit  den Schwiegereltern / … leben ; seit … 

geschieden / verheiratet / ledig / Single / alleinerziehend sein;) Студенти повинні вміти 

оперувати лексикою для опису розпорядку дня та подорожі (aufstehen, erwachen, den Koffer 

ein-/auspacken, das Flugzeug verpassen, das Rad verlieren, eine Durchsage nicht hören, in den 

falschen Zug einsteigen, nicht bemerken, erfahren, verlieren, Freunde treffen, aussteigen, 

einsteigen, umsteigen, abfliegen, ankommen, zurückfahren, einschlafen). 

 
Мовлення  

Студенти повинні вміти розповісти про свою сім’ю та родину, про своїх друзів, знайомих  

(зокрема, про те, хто з родичів є для них особливо близьким, що вони пережили разом, як 

часто вони зустрічаються один з одним, де мешкає ця особа, чим займається в професійному 

житті), сусідів, про форми їхнього співжиття в сім’ї, a також описувати сімейне дерево й 

розповідати про сімейний статус. Студентам слід вміти знайомитися з новими людьми та 

вести діалоги про подорож на далекі відстані. Вони мають вміти розповісти про свої минулі 

подорожі, про несподіванки й неприємності, які чекали на них у дорозі, указуючи при цьому 

на причину негараздів; розповісти про те, як минув їх учорашній / будь-який інший день у 

минулому, про те, що з ними трапилося цього дня; розповісти про свої пригоди в 

повсякденному житті: можливо, вони колись щось губили, запізнилися на поїзд, літак тощо. 

 
Читання 

Студенти мають читати та розуміти невеликі за обсягом тексти (приватні листи, е-мейли) про 

подорожі, спільне проживання, розмаїття форм сімейного співжиття (традиційна сім’я, 

неповна сім’я, цивільний шлюб, холостяк) й спільного проживання з іншими 

(Wohngemeinschaft), про родинні стосунки; про пригоди в повсякденному житті. Студентам 

треба розуміти інформацію з краєзнавчих текстів про німецькі міста, статистичні дані про 

форми сімейного співжиття в Німеччині. 

 
Письмо 

Студенти повинні вміти написати приватний лист чи е-мейл і розповісти про свої пригоди 

під час подорожі, навчитися писати поштову листівку з іншого міста/країни додому. Вони 

повинні вміти письмово описати членів родини, їхній сімейний стан, професійну діяльність. 

 
Аудіювання 

Студенти вчаться сприймати на слух інформацію про подорожі, пригоди під час подорожі й 

у повсякденному житті, розуміти послідовність дій при посадці у транспорт, визначати 

(не)правдиву інформацію про житлові відносини ??????  

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти вимову ненаголошеного «e» у невідокремлюваних префіксах be-, 

ver-, er-, мелодику та інтонацію запитального речення в німецькій мові, у якому вжито 

дієслово з невідокремлюваним префіксом. 

 

Змістовий модуль 30. Складнопідрядне речення з підрядним реченням причини. 

Порядок слів у підрядних реченнях причини зі сполучником «weil». Утворення та 

вживання перфекту німецьких дієслів з відокремлюваними префіксами, з 

невідокремлюваними префіксами, дієслів, що закінчуються  на -ieren. Імена у родовому 

відмінку. Вживання імен з прийменником «von». Прийменник «bei». 

 



Граматична компетенція 

Студенти повинні ознайомитися зі складнопідрядними реченнями з підрядними реченнями 

причини (на яке запитання відповідають, якими сполучниками вводяться), засвоїти порядок 

слів у підрядних реченнях причини зі сполучником «weil», уміти трансформувати 

складнопідрядне речення зі сполучником «weil» у складносурядне речення зі сполучником 

«denn» і навпаки. Вони повинні вміти утворювати й вживати перфект німецьких дієслів з 

(не)відокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp, miss-, дієслів, що 

закінчуються на -ieren. Студенти повинні знати, як утворюються ??????77 власні імена в 

родовому відмінку та вміти вживати власні імена з прийменником «von». 

 

Змістовий блок 16.  
Помешкання, типи помешкань. Удома. Опис квартири й будинку. Сортування сміття. 

Опис та порівняння форм життя студентів. Приватний лист про свою теперішню 

життєву ситуацію. «Кольоровий» будинок всесвітньовідомого архітектора 

Фріденсрайха Гундертвассера у Відні. Прийменники з давальним та знахідним 

відмінками. Вживання дієслів «stehen – stellen, hängen – hängen, liegen – legen, stecken – 

stecken, sitzen – setzen, sein – gehören / kommen» з давальним i знахідним відмінками. 

Напрям руху з прислівниками «raus, rein, runter, rauf, rüber». 

 
Змістовий модуль 31. Помешкання, типи помешкань. Удома. Опис квартири й будинку. 

Сортування сміття в Німеччині. Взаємини з сусідами в багатоквартирному будинку: 

плітки про сусідів, прохання про допомогу. Опис та порівняння форм проживання 

студентів. Приватний лист про свою теперішню життєву ситуацію. «Кольоровий» 

будинок всесвітньовідомого архітектора Фріденсрайха Гундертвассера у Відні. 

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні вивчити лексику для опису квартири та будинку(der Boden, die Decke, das 

Regal, der Teppich, die Toilette, die Wand, der Aufzug, der Briefkasten, der Keller, der Hof), до 

теми «Сміття та сортування сміття» (der Müll, der Mülleimer, der Abfalleimer, die Mülltonne, 

der Müllcontainer, die Mülldeponie, der Restmüll, der Biomüll, der Abfall, das Plastik, die 

Plastikflasche, die Pfandflasche, die Verpackung, die Glühbirne, wegwerfen, trennen, den Müll 

vermeiden, verzichten auf Akk., das Waschmittel, schmutzig, sauber). Студенти повинні вміти 

користуватися лексикою для повідомлень своїм співмешканцям (Ich muss ganz dringend zur 

Uni! Ich habe es furchtbar eilig! Ich bin gegen 19 Uhr zurück! Ich erwarte einen wichtigen Brief! 

Du sollst unbedingt zurückrufen!). 
 

Мовлення  

Студенти повинні вміти характеризувати різні типи помешкань, описувати квартиру, 

місцезнаходження / розташування меблів та предметів побуту в приміщенні; описувати та 

порівнювати форми життя студентів, а також уміти вести діалогічне мовлення на тему 

«Пошук житла», формулювати думку про житло, скаржитись, висловити згоду, 

невдоволення. 

 

Читання 

Студенти повинні читати та розуміти короткі тексти про житлові умови, сортування сміття в 

Німеччині, приватні повідомлення співмешканцям комунальної квартири, краєзнавчі тексти 

про Відень та його відомі будівлі. 

 

Письмо 

Студенти повинні вміти письмово описати своє теперішнє житло, зокрема, повідомити 

другові/ подрузі в приватному листі про облаштування свого житла після переїзду в нову 

оселю. Студентам також слід вміти написати повідомлення (записку) своїм співмешканцям, 

сусідові чи  двірнику й попросити про певну послугу. Вони мають вміти пояснити, чому 

вони самі не можуть впоратись із цим завданням. 



 
Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух інформацію про співмешканців та сусідів, про 

розташування меблів і предметів побуту в приміщенні, про напрям руху в межах 

помешкання та подвір’я; прохання колегам по роботі. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні навчитися правильно артикулювати німецькі дифтонги «ö», «ü», 

розрізняти на слух [і:] і [ʏ:], [i] i [ʏ], [е:] і [ɵ:], [ɛ] і [ɶ]. Вони повинні також засвоїти правила 

наголошування складених іменників і застосовувати свої знання на практиці. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися з інформацією про «кольоровий» («екологічний») 

будинок у Відні, створений за проектом всесвітньовідомого архітектора Фріденсрайха 

Гундертвассера, -  спорудою авангардного стилю. Будинок Гундертвассера у Відні має чітку 

філософію, яка заснована на принципах відсутності кутів, переважання екологічності та 

індивідуальності. Вони отримують коротку біографічну довідку про цього митця, філософію 

його творчості.  

 

Змістовий модуль 32. Прийменники з давальним та знахідним відмінками «in, an, auf, 

hinter, unter, neben, zwischen, vor, über». Вживання дієслів «stehen – stellen, hängen – 

hängen, liegen – legen, stecken – stecken, sein – gehören / kommen» з давальним та 

знахідним відмінками. Прислівники напряму руху «raus, rein, runter, rauf, rüber». 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти прийменники з давальним та знахідним відмінками «in, an, auf, 

hinter, unter, neben, zwischen, vor, über»: знати значення кожного прийменника й правило їх 

вживання (на запитання «wo?» вони вживаються з давальним відмінком, а на запитання 

«wohin?» - із знахідним). Студентам слід вміти правильно вживати дієслова «stehen – stellen», 

«hängen – hängen», «liegen – legen», «stecken – stecken», «sein» – «gehören» / «kommen» з 

давальним і знахідним відмінками. Студентам треба вміти вказувати напрям руху за 

допомогою прислівників «raus, rein, runter, rauf, rüber». 

 

Змістовий блок 17.  
Харчування.  Традиційний німецький сніданок. Посуд. Звички й традиції харчування, 

правила сервірування столу. Відвідування закладів громадського харчування. Здорове 

харчування й фаст-фуд. Типовий німецький фаст-фуд. Приватні запрошення в гості. 

Правила етикету. Традиційні німецькі, австрійські солодощі. Неозначені та присвійні 

займенники в називному й знахідному відмінках. Вживання заперечного займенника. 

 
Змістовий модуль 33. Харчування.  Традиційний німецький сніданок. Посуд. Звички й 

традиції харчування, правила сервірування столу. Відвідування закладів громадського 

харчування: ресторану, їдальні. Здорове харчування й фаст-фуд. Типовий німецький 

фаст-фуд. Приватні запрошення в гості. Правила етикету. Традиційні німецькі, 

австрійські солодощі. Рецепт приготування солодощів.  

Традиційний німецький сніданок.   

 

Лексична компетенція 

Студентам слід засвоїти нову лексику до теми «Їжа й напої», зокрема назви страв i продуктів 

харчування (die Bohne, der Braten, der Honig, die Marmelade, die Nudel, die Nuss, der Braten, 

der Zucker, die Zitrone, das Gericht, die Mahlzeit, die Nachspeise, die Portion, das Rezept). 

Студенти повинні знати лексику до теми «Посуд» (der Becher, die Gabel, das Glas, die Kanne, 

der Löffel, das Messer, die Pfanne, die Schüssel, die Tasse, der Teller, der Topf, die Untertasse), 

для опису приготування та споживання їжі (kochen, braten, schneiden, öffnen, probieren, 



bestellen, bezahlen, reklamieren), прикметники на позначення смакових якостей (fett, frisch, 

salzig, sauer, scharf, süß); засвоїти мовленнєві звороти, необхідні для спілкування під час 

приватних запрошень на обід/вечерю (Hier: Die Blumen sind für dich/für Sie. Oh, danke. Das ist 

aber nett. Tut mir leid, ich habe gar nichts mitgebracht. Kein Problem. Soll ich die Schuhe 

ausziehen? Ja, bitte. Lass sie/Lassen Sie sie ruhig an. Was möchten Sie trinken/ Ein Wasser, bitte. 

Guten Appetit. Mahlzeit. Möchten Sie /Möchtest du noch etwas/ Darf ich dir/Ihnen noch etwas 

geben/ Ich kann nicht mehr. Vielen Dank für den schönen Abend. Kommen Sie bald wieder. 

Kommen Sie gut nach Hause), замовлення їжі в ресторані (Was darf ich Ihnen bringen? Kann ich 

bitte die Karte haben? Kann ich bitte bestellen? Ich nehme/ möchte…), рекламації неякісної їжі, 

послуг (Entschuldigung, aber die Suppe ist leider zu salzig. Das Messer ist nicht sauber. 

Entschuldigung, ich warte jetzt schon 40 Minuten auf das Essen), оплати рахунку (Zahlen, bitte. 

Die Rechnung, bitte. Zusammen oder getrennt? Ich möchte bitte bezahlen. Das macht … Euro.); 

порівняння з власною країною (Das überrascht mich. Das finde ich interessant./seltsam Bei uns 

ist das genauso. / anders./ nicht so schlimm. / Wichtig.), ведення розмов про приготування їжі 

(Ich koche sehr gern Fleisch / scharf / süß/… Besonders gern biete ich Fisch / Fleisch / … an. Mein 

Lieblingsrezept ist … Das schmeckt allen Gästen. … koche ich nicht. Viele mögen … nicht. / dürfen 

… nicht essen.) 
 

Мовлення  

Студентам треба вміти розповісти про свій звичний сніданок, про традиційний німецькій 

сніданок, порівняти харчові вподобання жителів Німеччини з харчовими звичками в Україні, 

взяти інтерв’ю в свого одногрупника, а результати опитування презентувати в пленумі. При 

цьому розповісти, якій їжі та напоям надає перевагу його колега, що йому більше до смаку. 

Студентам також треба вміти називати столові прибори, предмети посуду, яким вони 

користуються на кухні, вести бесіду про споживання їжі в закладах громадського 

харчування, оцінювати її смак, вартість, корисність; висловити свою думку з приводу 

споживання фаст-фуду, а також  здорового харчування; розповісти про свою улюблену 

страву для перекусу. Студенти мають уміти вести рольові ігри на тему «Відвідування 

ресторану»: уміти замовити страви, оплатити своє замовлення, висловити претензію щодо 

неякісної страви; «Приватне запрошення на обід/вечерю»: привітатися з господарем дому, 

підтримувати розмову під час їжі, попрощатись. При цьому студенти мають бути в стані 

висловити свою думку щодо загальноприйнятих у німецькому суспільстві правил поведінки 

під час приватних візитів. Студенти мають уміти розповісти про традиційні німецькі, 

австрійські, швейцарські солодощі, назвати складники, необхідні для приготування обраного 

виду випічки. 

 

Читання 

Студенти повинні читати та розуміти тексти про харчування, харчові звички людей,   

інформацію про різні типи харчування (наприклад, фаст-фуд, слоу-фуд), заклади харчування, 

краєзнавчі тексти про німецькі традиційні солодощі, рецепт приготування обраного виду 

випічки; про заклади харчування, які користуються великою популярністю серед жителів 

Берліна (наприклад, «Konnopke», «Mustafas Gemüse Kebap»), міста Грац в Австрії («Goldener 

Löwe»); поради щодо здорового харчування на робочому місці. Читання тексту передбачає 

виконання вправ на множинний вибір по змісту прочитаного, обговорення тексту в парах та 

пленумі, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати приватний лист/мейл і за допомогою опорних слів і 

малюнків описати вечерю, на яку вони були запрошені. Вони повинні вміти написати про 

свій сніданок (описати свої харчові звички в будній день і на вихідних), про можливості 

пообідати в місті, де вони навчаються.  

 

Аудіювання 



Студенти повинні розуміти інформацію про приготування їжі та напоїв до столу. Вони також 

повинні сприймати на слух розмови в ресторані між відвідувачами, між відвідувачами й 

персоналом закладу. Студентам слід розуміти розповіді про звички та традиції харчування, 

про правила сервірування столу, прийняті в німецькому суспільстві правила поведінки під 

час приватних візитів, правила етикету. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти вимову та правила правопису німецьких приголосних s – ss – ß. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися з традиційними німецькими, австрійськими, 

швейцарськими видами солодощів, з містами, які дали назву цим видам випічки (наприклад, 

Lübecker Marzipan, Linzer Torte, Bremer Klaben, Aachener Printen, Frankfurter Kranz, Salzburger 

Nockerln, Basler Leckerli, Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Stollen, Berliner), рецептами 

приготування цієї випічки; з прийнятими в німецькому суспільстві правилами поведінки під 

час приватних візитів, правилами етикету й порівняти їх з чинними в Україні нормами, 

звичаями. 

 

Змістовий модуль 34. Неозначені й присвійні займенники «einer/eins/eine, welche, 

meiner/meins/meine, deiner/deins/deine…». Вживання неозначених і присвійних 

займенників у називному й знахідному відмінках. Заперечний займенник 

«keiner/keins/keine» та його вживання. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти неозначені й присвійні займенники «einer/eins/eine, welche, 

meiner/meins/meine, deiner/deins/deine…». Студенти мають також правильно вживати 

неозначені й присвійні займенники в називному й знахідному відмінках. Студентам треба 

засвоїти заперечний займенник «keiner/keins/keine» та правила його вживання. 
 

Змістовий блок 18.  
Професійний світ. Професії й трудова діяльність. Професійні якості. 

Працевлаштування. Перші 100 днів у професії: поради початківцям. Телефонні 

розмови з представником фірми. Робочі й святкові дні. Історії успішних компаній. 

Умовний спосіб з модальним дієсловом «sollen». Підрядні речення умови. 

 
Змістовий модуль 35. Професійний світ. Професії й трудова діяльність. Робітничі, 

соціальні та економічні професії. Професійні якості. Працевлаштування: співбесіда з 

співробітником відділу кадрів, заява з проханням прийняти на роботу. Перші 100 днів у 

професії: поради початківцям. Телефонні розмови з представником фірми. Робочі й 

святкові дні. Німці – світові лідери за кількістю вихідних днів. Трудове право: робочий 

час, право на відпустку, оплачуваний лікарняний листок, працевлаштування підлітків 

та молоді. Історії успішних компаній.  

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні засвоїти лексику до теми «Професійна зайнятість» (der Arbeitnehmer, der 

Angestellte, das Büro, die Kantine, die Mehrwertsteuer, die Quittung, der Handwerker, der Betrieb, 

der Empfang, der Export, der Import, die Steuer, die Maßnahme, die Mehrwertsteuer, die 

Überstunde, die Besprechung, außer Haus sein, der Feierabend,  verbinden, das Gebäck, der 

Hammer, die Nagel, das Holz, der Vogel, der Wald, der Kopierer, die Teilzeit, die Weiterbildung, 

der Nationalfeiertag, backen, die Entscheidung, entscheiden, erkennen, frei haben, folgen, gelten, 

sparen, spülen, stören, verdienen, der Durchschnitt, durchschnittlich, kompliziert, gleichfalls, 

flexibel, insgesamt, allmählich, beachten, angeben, ausgeben, ausrichten, abschließen ), типові 

фрази для ділової розмови по телефону (Ist der Chef / die Chefin schon im Haus? Ich versuche 

es später noch einmal. Können Sie mich bitte mit … verbinden? Soll er /sie zurückrufen? Kann ich 



etwas ausrichten? Ist denn sonst jemand aus der Abteilung … da? Geben Sie mir bitte die 

Durchwahl von… Vielen Dank. Auf Wiederhören! Herr … / Frau … ist gerade nicht am Platz); для 

висловлення припущення (Vielleicht/Wahrscheinlich arbeiten die Deutschen durchschnittlich…; 

Ich glaube, die Deutschen haben… Ich denke, es gibt…; Ich glaube/denke auch. / Nein, das glaube 

/denke ich nicht. Keine Ahnung.); для порівняння реалій (Bei uns / In … arbeitet man/ hat man/ 

gibt es… Das gilt auch / nicht für… Es gibt … in… Bei uns / In … ist das anders. / auch so. Das 

sehe ich anders.) 

 

Мовлення  

Студенти повинні вміти вести розмову зі співробітником відділу кадрів про пошук місця для 

проходження практики, роботи. Вони мають уміти описати свої професійні здібності, а  

також висловити причинно-наслідкові зв’язки у випадку отримання робочого місця, давати 

поради співрозмовнику, як мають поводитися початківці в професії, що входить в коло їхніх 

обов’язків. Їм слід навчитися вести діалоги по телефону з працедавцем, попросити передати 

інформацію третій особі. Студенти мають уміти висловити припущення щодо трудового 

права та вміти порівнювати німецькі реалії з реаліями в Україні чи інших країнах (кількість 

вихідних та святкових днів, право на відпустку, допомогу під час непрацездатності, 

законодавство щодо працевлаштування підлітків та молоді у віці 14-18 років). Вони мають 

уміти коротко розповісти про продукцію підприємств на теренах Німеччини, Австрії чи 

Швейцарії, історію створення фірми, її засновників. 

 

Читання 

Студенти повинні читати та розуміти невеликі за обсягом тексти про поведінку на робочому 

місці, поради молодим людям щодо вибору професії, тексти (Sachtexte) про тривалість 

відпустки, кількість вихідних і святкових днів у різних країнах світу. Вони також мають 

розуміти краєзнавчі тексти про улюблені місця відпочинку європейців, успішні компанії та 

людей, які їх створили. 

 

Письмо 

Студенти мають вміти дати письмову характеристику тій чи іншій професії; описати якості, 

які мають бути притаманні представникам певного виду професій: робітничих, соціальних, 

економічних; написати поради для практикантів, початківців, як себе поводити в 

робітничому колективі. Cтудентам треба вміти написати мейл співробітникові й повідомити 

про зміст телефонної розмови з третьою особою, переказати прохання цієї особи. Вони 

повинні вміти написати емейл-повідомлення (офіційний лист) співробітникові відділу кадрів 

і подякувати за запрошення взяти  участь у співбесіді. Вони повинні вміти написати 

оголошення про пошук роботи. 

 

Аудіювання 

Студенти вчаться розуміти інформацію про конкретну професію. Вони повинні сприймати 

на слух розмови по телефону між працівниками та секретарем, між працівниками та 

керівництвом; інтерв’ю з представниками різних професій про їхню роботу, години роботи, 

вподобання, важливість підвищення кваліфікації тощо. Студенти мають сприймати на слух, 

повідомлення, залишені на автовідповідачі про час прибуття чи відправлення поїзда, вильоту 

й прильоту літаків, орієнтовну вартість квитків, місце зустрічі подорожуючих. Студентам 

слід розуміти оголошення по гучномовцю на летовищі чи на вокзалі. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні засвоїти правила вимови буквосполучення ch (ich-Laut, ach-Laut).  

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти знайомляться з трудовим законодавством Німеччини, мають змогу порівняти 

німецькі норми трудового права з українськими чи інших країн (кількість вихідних та 

святкових днів, право на відпустку, допомогу під час непрацездатності, законодавство щодо 



працевлаштування підлітків та молоді у віці 14-18 років). Вони можуть ознайомитися з 

всесвітньовідомими брендами, які були засновані в Німеччини, Австрії чи Швейцарії, 

історією створення цих фірм, її засновниками. 

 

Змістовий модуль 36. Умовний спосіб з модальним дієсловом «sollen». Вживання 

модального дієслова «sollen» в умовному способі для вираження поради. Сполучник 

«wenn»  та підрядні речення умови. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти умовний спосіб з модальним дієсловом «sollen». Студенти мають 

також уміти вживати модальне дієслово «sollen» в умовному способі для вираження поради. 

Студентам треба засвоїти значення сполучника «wenn» та вміти будувати підрядні речення 

умови (головне речення – wenn підрядне речення; wenn підрядне речення – головне речення). 

 

Змістовий блок 19.  
Спорт і фітнес. Погане самопочуття й поради. Види спорту. Подорожі й відпустка з 

можливістю опанувати певний вид спорту, спортивну гру. Важливість занять 

фізкультурою й поради фахівців. Зворотний займенник. Зворотні дієслова. Поняття про 

керування дієслів y німецькій мові. Займенникові прислівники.  

 

Змістовий модуль 37. Спорт і фітнес. Погане самопочуття й поради. Види спорту. 

Подорожі й відпустка з можливістю опанувати певний вид спорту, спортивну гру. 

Телефонні розмови з організаторами цього виду відпочинку. Важливість занять 

фізкультурою й поради фахівців щодо щоденних занять фізкультурою. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають змогу повторити лексику до теми «Види спорту. Ігрові види спорту. 

Екстремальні види спорту» й засвоїти нові мовні одиниці (das Aerobic, das Eishockey, das 

Golf, das Handball, das Tischtennis, klettern, Snowboard fahren, segeln, das Segelboot, rudern, das 

Ruderboot, paddeln, das Paddelboot, wandern), до теми «Подорожі й організація подорожі» 

(die Saison, die (Bus)fahrt, benutzen, empfehlen, steigen, (zu)senden, (zu)mailen, kostenlos, 

entfernt, inklusive, normalerweise, außer Betrieb, pro), до теми «Погане самопочуття» (sich nicht 

konzentrieren , sich ärgern, sich nicht wohl fühlen, erkältet sein, sich müde fühlen). Студентам 

треба засвоїти лексичні вирази для висловлення власної думки: Ehrlich gesagt…. Wenn ich 

ehrlich bin, … Das ist doch klar. Das ist doch selbstverständlich. Das finde ich etwas übertrieben.  

Вони також повинні опанувати важливі мовленнєві звороти для висловлення роздратування: 

Das gibt s doch nicht! Das darf nicht wahr sein! Das ist doch Quatsch!; прохання про надання 

інформації: Ich interessiere mich für… Bieten Sie… an? Das klingt gut/interessant! Wie teuer 

ist…? Könnten Sie mir bitte die Informationsmaterial zumailen/ zusenden/ zufaxen?), для 

формулювання запитань про інтереси, бажання: Interessieren Sie sich für…? Haben Sie Lust 

auf…? Wofür interessierst du dich am meisten? Worauf haben Sie Lust? Woran denkst du gern? 

Worauf freust du dich am meisten?   

 

Мовлення  

Студенти мають уміти розповісти про свій інтерес до спорту, чи займаються вони певним 

видом спорту і якщо так, то яким, як часто вони тренуються; розпитати свого співрозмовника 

про його мрії, бажання, турботи, задоволеність тим чи іншим станом речей, інтереси, 

приємні спогади, радості, негаразди, а результати опитування представити в пленумі. Вони 

мають уміти давати поради співрозмовникові у випадку його поганого самопочуття, 

проблемах з концентрацією уваги, частих застудах, хронічній втомі. Студенти мають уміти 

вести рольові ігри на тему «Телефонна розмова з організатором спортивного відпочинку»: 

розпитати про вартість відпочинку в готелі, можливі дати перебування, послуги тренера, 

додаткові послуги тощо. Вони мають бути в стані брати участь у дискусії на буденні теми, 

наприклад: Супермаркет знаходиться поблизу Вашої оселі. Ви завжди ходите пішки за 



продуктами. Сьогодні сильно дощить. Чи поїдете Ви машиною до супермаркету? Студенти 

мають уміти розповісти про відомого німецького спортсмена. 

 

Читання 

Cтудентам треба розуміти тексти про проблеми з самопочуттям, концентрацією уваги, 

частих застуд, хронічної втоми й порадами читачам; порадами щодо активного способу 

життя; приватні е-мейл-повідомлення з пропозицією піти кудись на вихідні, газетні 

оголошення/Інтернет-оголошення про надання послуг; краєзнавчі тексти про скелелазіння як 

вид спорту, необхідне спортивне спорядження для сходження на вершини та відомого 

альпініста Фрітца Вісснера чи професійну гравчиню в футбол Деніс Оцер (Deniz Özer) 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати про свої побажання в новому році; приватний лист/емейл 

другові з порадами щодо здорового способу життя, більш рухливого способу життя; 

написати заяву з проханням прийняти на роботу на посаду тренера програми «П’ять хвилин 

тренувань», скласти програму тренувань. 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух короткі діалоги до теми «Самопочуття й поради», 

спортивні новини, телефонні розмови з організаторами спортивного відпочинку. Вони 

повинні вміти як виокремлювати з потоку мови необхідну інформацію, так і розуміти зміст 

телефонних розмов й оголошень (спортивних новин) загалом.  

 

Фонетична компетенція 

Студенти повинні опанувати артикуляцію звука [r]в німецькій мові, засвоїти правила вимови 

цього звука на початку й в кінці слова, в інтервокальній позиції, після приголосного, у 

ненаголошеному префіксі.  

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти можуть ознайомитися з специфічним видом альпінізму, відомим тепер у світі  під 

назвою Free Climbing, який був винайдений у 19 столітті в Саксонській Швейцарії для 

сходження на вершини в Ельбських пісковикових горах, та життєвим шляхом відомого 

альпініста Фрітца Вісснера, який популяризував дану техніку сходження на вершини в США, 

звідки вона почала свою переможну ходу світом. 

     

Змістовий модуль 38. Зворотний займенник. Зворотні дієслова. Поняття про керування 

дієслів в німецькій мові. Займенникові прислівники. Запитальні займенникові 

прислівники. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають засвоїти відмінювання зворотного займенника «sich» у німецькій мові та 

його вживання зі зворотними дієсловами, порядком слів у реченнях, які містять зворотні 

дієслова. Студенти мають мати уявлення про валентність дієслів у німецькій мові й вивчити 

дієслова з прийменниковим керуванням: warten auf Akk, denken, an Akk, träumen von Dat, 

hoffen auf Akk, zufrieden sein mit Dat, sich ärgern über Akk, Lust haben auf Akk, sich treffen mit 

Dat, sprechen mit Dat. Über Akk, sich verabreden mit Dat, sich kümmern um Akk, sich beschweren 

über Akk, sich freuen auf Akk. (Gegenwart, Zukunft), über Akk. (Vergangenheit, sich interessieren 

für Akk. Студенти мають засвоїти правила утворення займенникових прислівників і  

запитальних займенникових прислівників та їхнього вживання; уміти ставити запитання до 

речення, у якому міститься дієслово з прийменниковим керуванням.   

 

Змістовий блок 20.  
Освіта й кар’єрний ріст. Дитячі мрії та сьогодення. Система шкільної освіти в 

Німеччині й Україні. Підвищення кваліфікації. Вибір професії. Омріяна професія. Піна 



Буш і Вуппертальський театр танцю. Вживання модальних дієслів у претеритумі.  

Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним реченням.  

 

Змістовий модуль 39.  

Освіта й кар’єрний ріст. Дитячі мрії та сьогодення. Система шкільної освіти в 

Німеччині й Україні. Підвищення кваліфікації. Вибір професії. Чинники, які 

впливають на вибір професії. Омріяна професія. Піна Буш і Вуппертальський театр 

танцю. Претеритум модальних дієслів. Вживання модальних дієслів у претеритумі. 

Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним реченням. 

 

Лексична компетенція  

Студенти повинні засвоїти лексику до теми «Освіта й професійна підготовка» (der 

Angestellte, der Anwalt, der Rechtsanwalt, die Anwälterin, der Arbeitsgeber, der Arbeitsnehmer, 

der Arbeitsplatz, der Auszubildende, der Bauer, die Bäuerin, die Bewerbung, die Kündigung, die 

Lehre, der Lohn, das Gehalt, der Mechaniker, der Mechatroniker, der Schauspieler), назви 

шкільних предметів (die Mathe(matik), die Physik, die Chemie, die Biologie, die Sozialkunde, die 

Erdkunde/ die Geografie, die Geschichte, die Kunst, die Musik, die Einführung), закладів 

дошкільної й шкільної освіти, атестатів про закінчення школи (die Krippe, der Kindergarten, 

die Grundschule, die Gesamtschule, das Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule, die 

Berufsschule, die Fachoberschule, das Abitur, das Fach, die Note, das Zeugnis, der 

Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss), а також опанувати мовленнєві звороти для 

опису своїх шкільних років, професійного навчання (Ich bin mit …. In die Schule gekommen. 

Mein Lieblingsfach / Mein Lieblingslehrer war…; ... habe ich gehasst; Schön / Langweilig war 

auch immer…; Im Unterricht mussten wir… / Die Lehrer waren bei uns streng. Wenn wir …; Als 

Kind / Mit 11 / Als Jugendliche / r wollte ich … werden; Ich wollte …, aber ich konnte / durfte 

nicht. Ich musste / sollte …; Später habe ich dann eine Ausbildung als … gemacht; Jetzt bin ich … 

von Beruf; Jetzt arbeite ich als …; Jetzt bin ich Student /in. Ich studiere an… / …; Ich möchte gern 

… werden.); для висловлення почуттів (Ich bin froh, dass…; Es tut mir leid, dass…); згоди (Er 

hat Recht; Gute Idee!; Keine schlechte Idee!); для висловлення власної думки (Was denkst du? 

Meinst / Findest du, dass…; Ich denke / finde / meine / glaube / bin sicher, dass…; Es ist wichtig, 

dass ….). 

 

Мовлення  

Студенти мають уміти вести монологічне та діалогічне мовлення на тему: «Ким я хотів бути 

в дитинстві?», «Мої шкільні роки» (розповісти про початок навчання в школі, улюблені 

предмети, улюблених вчителів тощо), указуючи при цьому на свої плани й бажання. Вони 

мають брати участь у дискусіях на теми: «Чи важливі оцінки в школі?», «Чи мають шкільні 

вчителі й викладачі вузів, університетів також отримувати оцінки?», «Чи доцільно, щоб 

дівчата й хлопці навчалися в різних класах?», «Чи мають учні впродовж цілого дня 

перебувати в школі?», «Чи мають учні навчатися також у суботу?», використовуючи при 

цьому ввідні фрази «Meinst du auch… / Findest du auch…/ Glaubst du auch / Bist du auch sicher, 

dass….». Студенти мають уміти розповісти співрозмовнику про систему шкільної й 

професійної освіти в Німеччині й порівняти її з системою освіти в Україні; про свою омріяну 

професію. 

 

Читання 

Студентам треба розуміти тексти–оголошення про проведення курсів і семінарів, тексти–

розповіді, інтерв’ю в газеті окремих осіб про омріяну професію; газетний текст про 

двієчників у школі, проте успішних у професії людей. Студенти мають розуміти текст-

(авто)біографію окремої особи (наприклад, Вернера Ніфера) та її автобіографію в формі 

таблиці. Окрім цього вони мають прочитати краєзнавчий текст про Вуппертальський театр 

танцю та його керівника Філіпіну Бауш. Вони повинні розуміти їхній зміст як загалом, так і 

вміти виокремлювати необхідну інформацію й відтворювати її в тестовому форматі. 

 



Письмо 

Студенти мають уміти написати приватний лист/е-мейл другові й розповісти в ньому про 

свої шкільні роки (яку школу, у якому місті відвідували, про свій улюблений предмет, про 

вчителів, якими були уроки цих учителів: цікавими, нудними/ веселими тощо. Студенти 

мають уміти за заданим взірцем написати власну автобіографію в формі таблиці; заповнити 

формуляр під час реєстрації на певний курс чи семінар. 

  

Аудіювання 

Консультація в народному університеті, інтерв’ю окремих осіб про їхню омріяну професію в 

дитинстві та юності, про те в яких школах вони навчалися та де вони здобували свою 

професію. 

 

Фонетична й орфографічна компетенція 

Студенти мають уміти артикулювати приголосні звуки [f]і[v] й розрізняти фонологічні 

пари[f]і[v]та [w]і [b], а також знати правила правопису суфіксів –ig та –ich в кінці 

прикметника. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу довідатися про систему шкільної, профтехнічної та вищої освіти в 

Федеративній Республіці Німеччині. Основний акцент при цьому робиться на ознайомлення 

з основними видами шкіл (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule); 

скласти для себе уявлення про місто Вупперталь, розташоване на заході Німеччини; про 

Вуппертальський «танцтеатр» і його керівника Філіппіну Бауш (сценічне 45зи’я Піна Бауш) 

– танцюристку, «німецьку королеву театру танцю» та одну з найвідоміших хореографів дру-

гої половини ХХ століття, яка перша в світі прийшла до застосування музики з різних 

культур та бекграундів. 

 

Змістовий модуль 40. Претеритум модальних дієслів. Вживання модальних дієслів у 

претеритумі. Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним реченням. 

Претеритум модальних дієслів. Вживання модальних дієслів у претеритумі. 

Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним реченням. 

 

Змістовий блок 21.  
Свята й подарунки. Придбання й пакування подарунка. Подарунки до дня народження 

та Різдва. Подарункові сертифікати. Весілля. Планування вечірки. Вечірка та 

запрошені на неї гості. Особові й присвійні займенники в давальному відмінку.  

Порядок слів у реченні з додатками в знахідному й давальному відмінках. Вживання 

особових займенників у давальному й знахідному відмінку в реченні: порядок слів у 

реченні. Прийменник «von» з модальним значенням. 

 

Змістовий модуль 41. Свята й подарунки. Придбання й пакування подарунка. 

Подарунки до дня народження та Різдва. Подарункові сертифікати. Весілля. 

Планування вечірки. Вечірка та запрошені на неї гості.  

 

Лексична компетенція 

Студенти повинні повторити лексику до теми «Подарунки. Подарункові сертифікати. 

Пакування подарунків» й засвоїти нову лексичні одиниці, наприклад, die CD, die Handcreme, 

der DVD-Player, die Geldbörse, die Rose, die Kette, der Ohrring, der Ring, das Parfüm, die 

Schachtel, eine Schachtel Pralinen, das Klebeband, die Schnur, das Packpapier, der 

Adressaufkleber, das Geschenkpapier, die Briefmarken, der Schmuck, der Betrag, die Frist, der 

Gutschein, der Wert, gültig, persönlich, der Briefumschlag, das Ding, die Schere, der Zoo, 

einpacken, schenken, überraschen), лексику до теми «Весілля» (die Braut, der Bräutigam, das 

Brautpaar, die Ehe, das Ehepaar, der Ehemann, die Ehefrau, der Ehering, das Standesamt, die 

kirchliche Trauung, die Kirche, das Brautkleid, der Brautwalzer, die Schleife, die Hochzeitstorte), а 



також іншу лексику для розуміння змісту прочитаних і почутих текстів, наприклад, der 

Altersheim, der Raum, der Rollstuhl, sich unterhalten, stattfinden, weinen. Їм треба  

опанувати мовленнєві звороти для вираження важливості певної речі (Ich finde es toll, wenn…, 

Mir ist wichtig, dass, die Hauptsache ist, dass…; die Hauptsache…; Ist das wirklich so wichtig? 

Muss das sein), рекомендації (Probier doch den Fisch. Ich kann ihn dir nur empfehlen); 

планування вечірки (Unser Motto ist…; Unsere Party findet am … um /ab… Uhr statt; Wir feiern 

in / im … / zu Hause bei…; Wir laden … ein; Ihr müsst …; Unser Raum ist dekoriert: …; Zum 

Essen / Trinken gibt es …; Zu essen / trinken gibt es …; Und natürlich haben wir auch Musik: …); 

придбання подарунка для одногрупника (Wann kaufen wir das Geschenk für… ? Wann hast du 

Zeit? Hast du um … Uhr Zeit? Ja, das  geht. Nein, da kann ich nicht). 

 

Мовлення  

Студенти мають вміти формулювати запитання з запитальним словом / без запитального 

слова (Wann? Wer? Was? Wem? Für wen…? Wo…? Wie lange… ?  Haben Sie…? Können Sie…? 

Gibt es…?) до теми «День народження й подарунки», «Придбання подарунка» й відповідати 

на них; за допомогою опорних запитань розповісти про те, які свята вони полюбляють 

святкувати, як вони святкують Новий рік, про свято, яке вони нещодавно відсвяткували, про 

запрошених гостей, про свої приготування до свята, про подарунки, які вони подарували 

людині, про свій останній День народження; про подарункові сертифікати (чи отримували 

вони колись у подарунок подарунковий сертифікат, чи дарували вони його комусь, чи до 

вподоби їм такий подарунок; це був куплений подарунковий сертифікат чи власноруч 

виготовлений); про весілля родичів, друзів, на яке вони колись були запрошені, чи своє 

власне весілля (назвати наречених, ступінь спорідненості з ними, час та місце проведення 

урочистостей, описати вбрання наречених, розповісти про частування під час свята, музику, 

яка звучала, подарунки, які отримали наречені з нагоди одруження, чи сподобалося їм свято, 

чи трапилося під час святкувань щось комічне / веселе тощо); про планування тематичної 

вечірки (назвати гасло заходу, час і місце його проведення, розповісти про одяг, декорування 

приміщення, музику тощо); домовитися з однокурсником / колегою по роботі про придбання 

подарунка для одногрупника: знайти вільний час у своєму графіку на день /тиждень, 

домовитись про спільний подарунок колезі по роботі з певної нагоди (складення іспиту; 

виходу на пенсію, одруження, народження дитини).  

 

Читання 

Студенти мають прочитати текст подарункового сертифікату й зрозуміти зміст прочитаного; 

оголошення про надання послуг з організації усіляких свят; приватний лист/ 

емейл/листування в чаті про святкування весілля; коротке оголошення про проведення 

вечірки/коротке запрошення чи розгорнуте текстове запрошення взяти участь у незвичній 

вечірці й відтворювати основну та докладну інформацію в тестовому форматі. 

 

Письмо 

Студентам треба вміти написати вірш із одинадцяти слів (так званий «Elfchen-Gedicht») на 

тему «Подарунки»; текст подарункового сертифікату для друга/подруги/близького родича; 

приватний лист (е-мейл) про святкування весілля з опорними словами й без них; про якесь 

святкування, яке їм найбільше закарбувалося в пам’яті (назвати місце й час проведення, 

розповісти про запрошених гостей, про те, як відбувалося свято, цікаві моменти); написати 

відповідь на запрошення взяти участь у незвичній/цікавій тематичній вечірці (приватний 

лист): погодитись на участь у святкуванні, назвати продукти/страви, які вони принесуть з 

собою, повідомити про своє бажання прийти на вечірку , наприклад, із собакою чи привести 

з собою ще одного друга. 

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух розмови про подарунки з нагоди різних свят для 

певної особи з врахуванням її вподобань, етичних норм, загальноприйнятих норм певної 

країни; про планування вечірки; про вечірку, яку відвідала подруга/відвідав друг. 



 

Фонетична компетенція 

Студенти мають уміти вимовляти складені іменники, враховуючи основний та додатковий 

наголос; інтонувати запитальні речення, які містять особовий займенник середнього роду 

«es» і під час вживання якого в розмовній мові відбувається злиття з попереднім словом. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти знайомляться з німецькими традиціями дарування подарунків, що прийнято 

дарувати, а що ні; з тим, які подарунки заведено дарувати в Німеччині нареченим з нагоди 

їхнього одруження.  

 

Змістовий модуль 42. Особові й присвійні займенники в давальному відмінку.  Порядок 

слів у реченні з додатками в знахідному й давальному відмінках. Вживання особових 

займенників у давальному й знахідному відмінку в реченні: порядок слів у реченні. 

Прийменник «von» з модальним значенням. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти відмінювати особові й присвійні займенники й правильно вживати їх 

в реченні в давальному й знахідному відмінку. Вони мають засвоїти порядок слів у реченні, 

які містять два додатки: у давальному й знахідному відмінках. Про особливості порядку слів, 

якщо  ці додатки виражені особовими займенниками. Студенти мають засвоїти значення 

прийменника «von». 

 

Змістовий блок 22.  
На вихідних. Рекомендації й реальність. Бажання. Пропозиції щодо організації дозвілля 

у вихідні дні. Заходи вихідного дня. Календар заходів: поради радіослухачам. 

Складносурядне речення з підрядним допустовим реченням: речення зі сполучником 

trotzdem. Умовний спосіб: утворення претеритуму умовного способу від дієслів «haben», 

«sein», «können». Вживання кон’юнктиву ІІ для вираження побажання й пропозиції. 

 

Змістовий модуль 43. Рекомендації й реальність. Бажання. Пропозиції щодо організації 

дозвілля у вихідні дні. Заходи вихідного дня. Календар заходів: поради радіослухачам. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти  лексику до теми «Дозвілля» (die Bar, das Klavier, Klavier spielen, 

Karten spielen, die Kneipe, das Lokal, in die Kneipe/ in ein Lokal gehen, essen gehen, in die Disco 

gehen, der Spaziergang, einen Spaziergang machen, das Video, Video anschauen, DVD / Video 

schauen, sammeln, die Ausstellung, das Museum, das Heimatmuseum, der Tanz, das Stück, das 

Werk, die Eintrittskarte, die Lesung, der Ausflug, einen Ausflug machen; eine Ausstellung besuchen,  

ins Museum / Theater / in die Oper / ins Konzert gehen / Klavier / Theater spielen; an die frische 

Luft gehen, bei Freunden übernachten, Freunde zu… einladen, stundenlang telefonieren, 

Briefmarken sammeln, im Bett bleiben, eine Party  machen, etwas unternehmen, ein Fußballspiel 

ansehen, Skateboard fahren), опанувати мовленнєві звороти для вираження бажань (Ich wäre 

jetzt gern in Berlin; Ich hätte gern ein Fahrrad; Ich würde gern Theater spielen), висловлення 

порад (Wir könnten mal wieder Karten spielen; Wie wäre es mit…? Ich würde gern…; Hast du 

Lust? Ich schlage vor, wir…), прийняття пропозиції (Warum nicht? Einverstanden. Das geht bei 

mir. Gute Idee. Das machen wir. Das ist prima. In Ordnung. Ich komme / mache gern mit.), 

відхилення пропозиції (Schade, das geht leider nicht. Tut mir leid, aber… Leider habe ich keine 

Zeit. Ich würde gern kommen/mitmachen, aber… Da kann ich leider nicht. Aber…. Ich würde 

(eigentlich) lieber…). 

 

Мовлення  

Студенти мають вміти розповісти про своє бажання щодо організації свого дозвілля, 

побажання щодо перебігу заняття з німецької мови, зробити пропозицію співрозмовникові 



щодо організації дозвілля на вихідних, пристати на пропозицію співрозмовника або 

відхилити її; скориставшись календарем заходів, студенти мають уміти розповісти про свої 

побажання піти кудись/відвідати виставку тощо й обґрунтувати свій вибір; розповісти про те, 

як вони проводять свої вихідні дні, а також  про те, якими вони собі уявлять ідеальні вихідні. 

Їм треба вміти розповісти про те, що рекомендовано зробити певній особі, й що вона робить 

насправді. Вони мають уміти висловити власну думку з приводу прочитаної казки/ історії.  

Студенти мають спланувати разом зі своїм співрозмовником екскурсію на вихідних, 

зваживши переваги й недоліки кожної з пропозицій 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти текст записки з порадами щодо проведення 

вихідного дня; інтерв’ю читачів про те, як вони проводять свої вихідні за хорошої й за 

поганої погоди; календар заходів (анонс заходів) на вихідні; оголошення про проведення 

заходів, тест про недільний день та значення складених іменників з компонентою  Sonntags-,  

відтворювати основну й докладну інформацію в тестовому форматі. 

 

Письмо 

Cтуденти мають уміти написати «сценарій» короткої розмови, у якому вжито хоча б одне 

речення зі сполучником «trotzdem»; смс-повідомлення/емейл другові/подрузі, з яким/якою 

Ви домовилися на вихідних відвідати міське свято (вибачитись, що запізнюєтеся, пояснити 

причину свого спізнення, назвати нове місце та час зустрічі). 

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух розмови між друзями, у яких висловлюються 

пропозиції щодо проведення дозвілля; радіопередачу про заплановані на вихідні заходи в 

Берліні; відому казку «Hans im Glück». Вони повинні вміти як виокремлювати з потоку мови 

необхідну інформацію, так і розуміти зміст телефонних розмов й оголошень (анонс заходів) 

загалом. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають уміти правильно інтонувати речення,у якому висловлюється нереальне 

бажання; складнопідрядні речення з підрядними причини, умови. 

 

Соціокультурна компетенція 

 

Змістовий модуль 44. Складносурядне речення з підрядним допустовим реченням: 

речення зі сполучником trotzdem. Умовний спосіб: утворення претеритуму умовного 

способу від дієслів «haben», «sein», «können». Вживання кон’юнктиву ІІ для вираження 

побажання й пропозиції. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати значення допустового сполучника «trotzdem» й уміти правильно 

будувати речення з цим сполучником. Вони мають уміти утворювати минулий час 

претеритум умовного способу від дієслів «haben», «sein», «können» і вживати їх для 

вираження бажання чи пропозиції.  

 

Змістовий блок 23 
Світ речей. Блошині ринки. Універмаг. Торгівельні відділи універмагу. На ярмарку. 

Щомісячні статті витрат середньостатистичних німців. Мої улюблені речі. 

Відмінювання прикметника після неозначеного артикля (мішана відміна). Ступені 

порівняння прикметників. Вживання порівняльних часток «als» і «wie». 

 



Змістовий модуль 45. Світ товарів. Блошині ринки. Універмаг. Торгівельні відділи 

універмагу. На ярмарку. Щомісячні статті витрат середньостатистичних німців. 

Діаграми. Мої улюблені речі. 
 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Речі. Ужиткові речі» , наприклад, der Gegenstand, 

die Sache, die Form, die Qualität, der Flohmarkt, der Anrufbeantworter, das Besteck, der 

Bildschirm, die Brieftasche, das Feuerzeug, die Couch, das Fernsehgerät, die Figur, das Geschirr, 

die Kamera, die Lokomotive, der Milchtopf, die Musikanlage, die Tischplatte, die Salatschüssel, der 

Schreibtisch, der Sessel, die Sohle, das Spielzeug, das Telefonbuch, der Wecker, вивчити нові 

прикметники, які вживаються для опису речей (fein, hübsch, flach, niedrig, tief, automatisch, 

wertvoll), збагатити свій лексичний запас лексикою до теми «Одяг» (der Hut, die Socke, der 

Stoff, der Strumpf, das Tuch), а також опанувати мовленнєві вирази для висловлення власних 

вподобань (Wofür geben Sie am liebsten / am meisten Geld aus? Ich gebe am liebsten / am meisten 

Geld für … aus. Ich gebe lieber Geld für … aus. Da spare ich (nicht).), для опису й оцінювання 

певних речей (Diesen /Dieses / Diese …. Habe ich von … bekommen / habe ich in … gekauft. … 

hat mir … geschenkt / …ist mir besonders wichtig, weil… / … gefällt mir so gut / gar nicht, denn … 

/ Es /Er /Sie …, deshalb mag ich ihn / es / sie so gern. / Die Qualität muss stimmen. Das ist es mit 

wert! Das finde ich am schönsten / lustigsten / hässlichsten. Um Himmels willen, ist die hässlich!), 

для початку комунікації зі співрозмовником (Entschuldigung. Können Sie mir helfen? 

Verzeihung. Haben Sie…? Wo finde ich …? Ich suche…), для висловлення важливості певної 

речі ( Mir ist / sind … wichtig. Und dir? Wie wichtig ist dir …? Das ist / Die sind mir auch wichtig, 

aber nicht sehr wichtig. / … ist / sind mir überhaupt nicht wichtig). 

 

Мовлення  

Студенти повинні вміти розповісти про своє ставлення до блошиних ринків (чи відвідували 

вони колись один з таких, чи купували там щось), брати участь у ситуативних рольових іграх 

«Придбання товарів на блошиному ринку», «Продавець вживаного краму. Реклама товару», 

«На аукціоні», «Придбання товарів в універмазі» (розпитати працівників універмагу, у якому 

відділі можна придбати товар, який цікавить особу), «Подарунок другові з нагоди дня 

народження. Що краще подарувати другові?» «Телефонна розмова зі службою клієнтської 

підтримки книжкового видавництва» (замовлення товару й заповнення формуляру); вести 

діалогічне й монологічне мовлення на тему «На що я витрачаю гроші?», «На що витрачають 

гроші мешканці Німеччини?», описувати діаграму, присвячену цій темі; розповісти про 

певний предмет, речі, які їм найбільше до вподоби, які вони ненавидять, чи вважають 

кумедними: детально описати їх, назвати причину відповідного ставлення до речі, яким 

чином ця річ потрапила до них. Студенти мають уміти розповісти про відомі в світі 

«продукти», створені в німецькомовних країнах (наприклад, продукти фірми «Maggi», 

«Dr.Oetker», «Montblanc», олія з гарбузового насіння тощо). 

 

Читання 

Cтуденти мають прочитати й зрозуміти текст розмови в чаті про придбання речей (текст 

містить оцінку речей співрозмовником); оголошення про пошук і продаж речей (49зика., 

швейна машинка, торшер, монітор комп’ютера тощо); тексти, у якому міститься опис речей, 

змальовано ставлення особи до них (подобається річ чи ні, людина вважає її кумедною 

тощо), названо причину відповідного ставлення до речей та яким чином ці речі потрапили до 

людини); краєзнавчі тексти про блошині ринки, губну гармошку (походження музичного 

інструмента, фірма виробник тощо). Студенти мають відтворювати основну й докладну 

інформацію в тестовому форматі. 

 

 Письмо 

Студенти мають уміти написати текст про свою улюблену річ: детально описати її, назвати 

причину відповідного ставлення до речі, яким чином ця річ потрапила до них і коли; 



заповнити формуляр для замовлення речі через Інтернет (вказати номер замовлення кількість 

одиниць товару ціну однієї одиниці товару тощо. 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух діалоги тривалістю до 1-2 хвилин звучання між 

продавцями й покупцями, між покупцями на блошиному ринку, в універмазі, які містять 

оцінку, рекламу товару; інтерв’ю на тему «На що я витрачаю гроші?». Вони повинні вміти як 

виокремлювати з потоку мови необхідну інформацію, так і розуміти зміст телефонних 

розмов й оголошень (анонс заходів) загалом. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають знати, що існує основний і додатковий акцент. Тому вони мають уміти 

правильно наголошувати слова в складі словосполучень і речень (основний акцент падає на 

найважливіше слово), зважати на ритм речення. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають можливість ознайомитися з історією створення губної гармошки, музичного 

інструмента, який вперше в Європі був виготовлений в Австрії; з товарами  

всесвітньовідомих брендів, створеними в німецькомовних країнах.  

 

Змістовий модуль 46. Відмінювання прикметника після неозначеного артикля (мішана 

відміна). Ступені порівняння прикметників. Вживання порівняльних часток «als» і 

«wie». 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати парадигму відмінювання прикметника після неозначеного артикля, 

присвійного й заперечного займенників (мішана відміна прикметника), уміти правильно 

вживати прикметники в реченні. Вони мають повторити й поглибити свої знання про 

утворення ступенів порівняння прикметника (односкладові іменники з кореневою голосною 

а, о, u, дво- та трискладові прикметники); уміти порівнювати дві речі, використовуючи 

порівняльні частки «als» і «wie». 

 

Змістовий блок 24 
Комунікація. Пошта. Сучасні засоби комунікації. Автовідповідач/голосова пошта. 

Мобільний телефон. Спосіб комунікації жінок і чоловіків. Пасивний стан. Утворення 

форм теперішнього часу. Відмінювання прикметника після означеного артикля (слабка 

відміна прикметника). Утворення прикметника за допомогою префікса un-. 

 

Змістовий модуль 47. Комунікація. Поштові відправлення. Сучасні засоби комунікації. 

Повідомлення на автовідповідач. Мобільний телефон. Спосіб комунікації жінок і 

чоловіків. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають володіти лексикою до теми «На пошті. Поштові відправлення» (einen Brief / 

ein Päckchen verschicken, versenden; der Absender, der Empfänger, den Absender / den 

Empfänger / die Adresse reinschreiben / einen Brief einwerfen, der Briefkasten, das Paket, das 

Päckchen, der Karton, die Paketkarte, die Waage, die Briefmarke, der Briefumschlag, das Kuvert,  

das Formular, der Briefträger, die Post austragen, die Postfiliale, der Schalter, das Gewicht, das 

Formular ausfüllen, das Paket aufmachen, einpacken, auspacken, bekommen; senden, zukleben, 

eintragen, einwerfen, sich anstellen, leeren, ausfüllen, die Waage kontrollieren, hineingehen, 

wiegen, verschicken, liefern, transportieren), «Сучасні засоби комунікації» (eine Kurzmitteilung/ 

eine SMS / eine E-Mail verschicken, im Internet surfen/ auf einen Anruf / eine Nachricht warten/ es 

klingelt, anklicken), «У консульстві» (das Konsulat, das Visum, verlängern, das Visum verlängern, 

beantragen). Студенти мають засвоїти лексику для опису речей (der Streifen, der Punkt, der 



Elefant, die Rose, der Stern, der Himmel, прикметники aktuell, angenehm, deutlich, direkt, egal, 

furchtbar, positiv, schrecklich, tolerant, verrückt, häufig), засвоїти мовленнєві вислови для 

вираження вибачення (Es tut mir schrecklich leid, dass…/ Ich konnte nicht.., weil… / Ich wollte…, 

aber…. / Das kommt ganz bestimmt nicht wieder vor! / Ich hoffe, du bist nicht sauer./ Bist du sehr 

böse? Ich verspreche dir, …), сумнівів (Wirklich? Nicht zu glauben! Ach ja? Ach so?), здивування 

(Ich habe gedacht /geglaubt, dass…‘ … überrascht mich (nicht)/ … finde ich komisch / 

uninteressant. / Das ist erstaunlich), висловлення власної думки щодо якостей, необхідних 

представникам певної професії (Ein /Eine.. / Man muss neugierig / interessiert/ … sein. / Ich 

glaube, ein / eine … muss gut schreiben / organisieren / beobachten… können. / Ein / Eine… sollte 

spontan / kreativ / … sein. / Es ist wichtig, dass ein / eine … schnell / gründlich / selbstständig / … 

arbeitet.) 

 

Мовлення 

Студенти мають уміти вести діалогічне й монологічне мовлення на тему «Сучасні засоби 

комунікації»; детально описувати предмети, висловлювати власні вподобання; розповідати 

про речі, які вони, мабуть, колекціонують; описувати зображення на картинці й за 

зображеними на ній предметами висловлювати припущення про вік, професію, вподобання 

особи, її плани й наміри, власну думку про дану особу. Студенти мають уміти вибачитися під 

час телефонні розмови, що не прийшли на заплановану зустріч; залишити повідомлення з 

вибаченнями на автовідповідачі. Студентам треба вміти розповідати про власне ставлення до 

мобільних телефонів і до якого типу користувачів мобільними телефонами вони належать 

(Handy-Freak, Handy-Normalo, Handy-Hasser); висловлювати власну думку щодо існуючих у 

суспільстві упереджень стосовно мови чоловіків і мови жінок (51зика., жінки говорять 

більше, ніж чоловіки, жінки розмовляють про людей, а чоловіки про факти тощо); якими 

якостями має володіти людина, яка працює в сфері «Комунікація» (51зика., журналіст, 

репортер, PR-менеджер, співробітник колл-центру). 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти питання вікторини, присвяченій сучасним видам 

комунікації (наприклад, коли з’явився перший телефон, перший мобільний телефон, відколи 

існує «www», скільки листів надсилають щоденно жителі Німеччини тощо); тесту на тему 

«До якого типу користувачів мобільним зв’язком я належу?»; текст, присвячений людині 

певної професії (наприклад, відомому в Німеччині художнику, колекціонеру Лотару-

Гюнтеру Бухгайму); приватний лист/е-мейл про нову роботу в якості журналіста. Студенти 

мають відтворювати основну й докладну інформацію в тестовому форматі. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати коротке повідомлення другові й вибачитися, що не змогли / 

завтра не зможуть прийти на заплановану зустріч і назвати причину; текст про відому особу, 

яка мешкала колись у Вашому місті чи країні (назвати роки життя цієї особи, чим ця людина 

стала відомою, які якості цієї особи Вам до вподоби); приватний лист другові / подрузі про 

свою роботу чи майбутню професію (розповісти в листі про те, чим цікава Ваша професія, 

які якості та навички необхідно мати людині для виконання цієї професії) 

 

Аудіювання 

Сприймати на слух приватні повідомлення, залишені на автовідповідачі; інтерв’ю з 

містянами про ставлення до мобільних телефонів; про колекціонування певних предметів. 

Студенти мають зрозуміти, інформацію про роботу в певній професії (51зика., про 

співробітників колл-центру). Вони повинні вміти як виокремлювати з потоку мови необхідну 

інформацію, так і розуміти зміст телефонних розмов й оголошень (анонс заходів) загалом. 

 

Фонетична компетенція 



Студенти мають знати як артикулюються «м’які» проривні (експлозивні) приголосні [b],[d, 

[g] й тверді проривні [p],[t],[k], знати про аспірацію приголосних [p],[t],[k]; уміти правильно 

артикулювати звук [h]. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти отримують інформаційну довідку про життя й творчість відомого в Німеччині 

художника, колекціонера Лотара-Гюнтера Бухгайма. 

 

Змістовий модуль 48. Пасивний стан. Утворення форм теперішнього часу. 

Відмінювання прикметника після означеного артикля (слабка відміна прикметника). 

Словотвір: утворення прикметника за допомогою префікса un-. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти утворювати форму теперішнього часу пасивного стану й знати 

основні правила трансформації речення з дієсловом в активному стані в речення з дієсловом 

у пасивному стані. Вони мають знати правила відмінювання прикметника за слабкою 

відміною, тобто після означеного артикля, вказівних, запитального займенника welcher? 

Welche? Welches?, присвійного й заперечного займенників у множині; засвоїти парадигму 

відмінювання прикметників й уміти правильно вживати їх у реченні.  Вони мають знати про 

можливість утворення прикметників за допомогою префікса un-, знати значення цього 

префікса. 

 

Змістовий блок 25 
У дорозі. Автомобільний транспорт. Орієнтування в місті. Підготовка й перевірка 

транспортного засобу перед початком руху. Радіоповідомлення: дорожні пригоди й 

прогноз погоди. Непорозуміння між учасниками дорожньо-транспортного руху. Місто 

Фленсбург у Німеччині. Прийменники місця «aus», «von», «in», «bei»,  «am … vorbei»,  

«bis zu», «durch», «…entlang», «gegenüber», «über», «um…herum». Складносурядні 

речення зі сполучником «deshalb». Словотвір: утворення прикметників за допомогою 

суфіксів –bar, -ig, -isch. 

 
Змістовий модуль 49. У дорозі. Автомобільний транспорт. Орієнтування в місті. 

Підготовка й перевірка транспортного засобу перед початком руху. Радіоповідомлення: 

дорожні пригоди й прогноз погоди. Непорозуміння між учасниками дорожньо-

транспортного руху (пішоходами, велосипедистами й автомобілістами). Місто 

Фленсбург у Німеччині. 

 

Лексична компетенція 

Cтуденти мають засвоїти лексику до теми «Автотранспорт. Дорожній рух» (die Batterie, das 

Benzin, der Diesel, die Einbahnstraße, die Endstation, der Fußgänger, die Fußgängerzone, die 

Garage, das Kennzeichen, der Kreis, der Kreisverkehr, das KFZ, die Klingel, die Hupe, der Motor, 

die Panne, der PKW, der LKW, der Reifen, der Start, der Stau, die Tankstelle, der 

Verkehrsteilnehmer, der Verkehr, der Wagen, die Werkstatt, das Werkzeug, abbiegen, bremsen, 

landen, starten, tanken, überholen, prüfen, verhindern, wechseln), «Погода» (das Eis, das 

Gewitter, der Nebel, der Schnee, der Sturm, die Wolke, der Fluss eisig, gewittrig, neblig, 

regnerisch, sonnig, stürmisch, windig, wolkig, glatt, kühl, nass), а також засвоїти мовленнєві 

звороти для опису дороги (nach der Kreuzung müssen Sie links/ rechts abbiegen.; Gehen Sie über 

die Straße / durch den Stadtpark;  Sie kommen an … vorbei. ; Am anderen Ende sehen Sie…; Geht 

die Straße entlang (bis zum / zur… ; Nach ein paar Metern seid ihr schon… ; Ihr nehmt die SB / … 

und fahrt bis zum / zur… ; Der Eingang / … ist (genau) gegenüber…; Du fährst über die Brücke 

und dann …; Sie fahren um den Kreisverkehr herum und nehmen die dritte Ausfahrt; Sie fahren 

immer geradeaus bis zur / zu einer Kreuzung.; Nach der Kreuzung müssen Sie / musst du nach links 

/ rechts abbiegen.; nach 200 Metern sehen Sie…; an der Ecke sehen Sie/ müssen Sie links/rechts 

abbiegen; Nach der Brücke fahren Sie das Ufer entlang); оцінювання (Ich fahre / gehe / mag … 



gern / lieber; Mir ist aufgefallen, dass … Das finde ich interessant. / furchtbar; Am besten gefällt / 

gefallen mir … / hat mir … gefallen. Am schlimmsten finde ich …; Bei uns / In meiner Heimat ist 

das anders (als in… ) / nicht so (wie in…). / genauso (wie in …); Es gibt (viel) mehr / weniger… ). 

 

Мовлення 

Студенти мають уміти назвати місце розташування предметів, осіб, указати напрям руху;  

описати незнайомій людині дорогу, як їй дістатися до певного місця чи як з університету, де 

вони навчаються, дістатися до найближчого хлібного магазину, кінотеатру, автобусної, 

трамвайної зупинки, де в університеті знаходиться кафе, туалет, деканат, загальна канцелярія 

і як туди пройти. Вони мають уміти вести діалогічне й монологічне мовлення про своє 

ставлення до їзди на велосипеді (чи був у них колись велосипед, якщо є велосипед, як часто 

вони на ньому катаються, чи користуються велосипедом, щоб дістатися до університету, до 

супермаркету тощо; чи перед поїздкою перевіряють технічну справність велосипеда, чи 

їздять у касці); про свою поведінку як учасників дорожнього руху на дорогах (чи завжди 

дотримуються правил дорожнього руху, що непокоїть їх, якщо вони виступають у ролі 

пішохода, велосипедиста, чи автоводія). Вони мають уміти повідомити про дорожній рух як 

в німецькомовних країнах, так і в Україні. Окрім цього, студенти мають уміти повідомити 

про погоду; висловити причинно-наслідковий зв’язок. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти текст, у якому йдеться про рекомендації 

велосипедистам перевіряти технічну справність велосипеду; про проблеми учасників 

дорожнього руху: пішоходів, велосипедистів, водіїв автомобілів; повідомлення-прогноз 

погоди; краєзнавчі тексти про дорожній рух у німецькомовних країнах, про бали в 

Фленсбурзі (Німеччина). Студенти мають відтворювати основну й докладну інформацію в 

тестовому форматі. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати приватний лист/мейл другові й описати дорогу, як йому 

дістатися до Вашого дому; мейл другові/подрузі в Німеччині, Австрії чи Швейцарії й 

розповісти про дорожній рух в Україні (якими транспортні засобами здебільшого 

користуються українці, чи існують відмінності між містом і селом, чи дотримуються 

учасники транспортного руху правил дорожнього руху, наскільки високими є штрафи, 

наприклад, за неправильне паркування, з якою швидкістю дозволяється рухатися в межах 

населеного пункту, у місті, автобаном; мейл другові з німецькомовних країн, який через 

кілька днів приїжджає до України, і розповісти про те, яка погода панує тепер у них в 

їхньому регіоні України і який одяг треба взяти другові насамперед. 

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух повідомлення для автомобілістів про стан на дорогах 

(оголошення про затори, дорожньо-транспортні пригоди, запізнення автобусів, поїздів, 

ремонтні роботи на дорогах, тварин на автобанах тощо); прогноз погоди; телефонні розмови, 

повідомлення, залишені на голосовій пошті з описом дороги, як дістатися до певного місця. 

Вони повинні вміти як виокремлювати з потоку мови необхідну інформацію, так і розуміти 

зміст телефонних розмов й оголошень (анонс заходів) загалом. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають вміти артикулювати німецькі африкати [pf] і [ts]. Їм слід звернути увагу на 

вимову звука [kw]. Знати, що звук [ks] на письмі передається буквою «x» та 

буквосполученнями «ks» і « chs». 

 

Соціокультурна компетенція 



Студенти отримують уявлення про дорожній рух в німецькомовних країнах; інформаційну 

довідку про місто Фленсбург, розташоване на крайньому півночіНімеччини, у федеральній 

землі Шлезвіг-Гольштайн, про те, що означає для водія в Німеччині мати бали в Фленсбурзі. 

 

Змістовий модуль 50. Прийменники місця  й напряму руху «aus», «von», «in», «bei»,  

«am … vorbei»,  «bis zu», «durch», «…entlang», «gegenüber», «über», «um…herum». 

Складносурядні речення зі сполучником «deshalb». Словотвір: утворення 

прикметників за допомогою суфіксів –bar, -ig, -isch. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати значення прийменників місця й напряму руху «aus», «von», «in», 

«bei», «am … vorbei», «bis zu», «durch», «…entlang», «gegenüber», «über», «um…herum», а 

також з яким відмінком вони вживаються. Студенти мають уміти висловити причинно-

наслідковий зв’язок за допомогою сполучника «deshalb», знати порядок слів у реченні зі 

сполучником «deshalb», трансформувати речення зі сполучниками «denn», «weil», «da» в 

речення зі сполучником «deshalb». Вони мають знати про можливості утворення 

прикметників, зокрема, за допомогою суфіксів –bar, -ig, -isch.  

 

Змістовий блок 26 
Подорож в іншу країну. Планування подорожі. Розмова в туристичній агенції. 

Замовлення подорожі. Готелі. Типи відпочинку. Види діяльності під час подорожей. 

Омріяна подорож. Подорож на повітряній кулі. Прийменники місця «an», «auf», «in», 

«nach». Прийменники часу. Прийменник «ohne». Сильна відміна прикметників. 

 

Змістовий модуль 51. Плани на відпустку. Планування подорожі. Типи подорожей. 

Готелі. Типи відпочинку. Види діяльності під час подорожей. Розмова в туристичній 

агенції. Замовлення подорожі. Омріяна подорож. Подорож на повітряній кулі.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Природні ландшафти» (das Gebirge, die Grenze, 

die Insel, die Küste, die Region, der Strand, der Sand, das Tal, die Wiese, die Umgebung, der 

Dschungel, die Wüste), «Нічліг. Готелі» (der Aufenthalt, die Aussicht, das Camping, der 

Campingplatz, die Jugendherberge, die Lage, die Pension, der Service, die Unterkunft, das Zelt, die 

Ferienwohnung, zelten, das Handtuch, das WC, die Übernachtung, familienfreundliches Hotel, die 

Aushilfe), «Канікули. Подорожі. Відпочинок» (die Fähre ,das Boot,  der Flug, das Huhn, die 

Innenstadt, die Laune, das Risiko, das Schwein, die Kuh, das Pferd, der Spielplatz, die Wärme, sich 

beeilen, grüßen, beobachten, stinken, anstrengend, giftig, herrlich, neugierig, trocken, die 

Verbindung, die Direktverbindung, eine Ausstellung ansehen, eine Stadtführung machen, die 

Altstadt besichtigen, eine Reise buchen), опанувати мовленнєві звороти для планування 

подорожі: резервування готелю, замовлення квитків тощо (einen Platz reservieren, ausgebucht 

sein,; ich möchte eine Reise nach … / eine Busfahrt / einen Flug für … Personen buchen; Wie lange 

dauert denn die Busfahrt / der Flug? – Sie können am… um … abfahren. Und sind dann um … am 

Ziel. Wie oft fahren denn die Schiffe; Es ist leider kein Platz frei; der Termin ist leider schon 

ausgebucht; Aber von … an haben wir wieder freie Plätze- Wir haben auch noch andere Angebote: 

mit dem Bus für ... Euro nach ...; Was kostet die Reise – Das macht … Euro. Ist das die 

Direktverbindung? Sie müssen in … umsteigen und haben … Aufenthalt.), для висловлення 

пропозиції (Wollen wir…? Lass uns doch…; Ich habe da einen Vorschlag/ eine Idee. Darf ich 

einen Vorschlag machen? Ja, gut, machen wir es so. / Ach  nein, darauf habe ich keine Lust. Super, 

Das ist eine gute Idee. / Das ist aber keine gute Idee. Ich bin dafür. / Ich bin dagegen. Also- ich 

weiß nicht. ), запрошення в письмовій формі (Komm doch mal nach ...; Du bist herzlich 

eingeladen; Wir könnten gehen/fahren/besichtigen/anschauen Ich möchte dir so gern … zeigen; Du 

musst unbedingt … sehen. Hast du Lust auf…? Möchtest du vielleicht? Du kannst … probieren. Ich 

freue mich auf Dich!) 

 



Мовлення 

Cтуденти мають уміти повідомити про свої улюблені місця подорожей й відпочинку під час 

канікул/відпустки, у якому з готелів вони хотіли б провести відпустку й пояснити свій вибір. 

Їм треба мати навички ведення діалогу на тему «У туристичній агенції»: пояснити куди б 

вони хотіли поїхати, довідатися про інші пропозиції туроператора, про можливі дати 

подорожі, вартість туру, квитків, тривалість перебування в дорозі, можливі пересадки тощо. 

Студентам треба вміти розповісти про свою останню відпустку: назвати мету подорожі, 

транспортні засоби, якими вони добиралися до місця призначення, маршрут подорожі, про 

свій багаж; спланувати омріяну подорож й презентувати її в пленумі (назвати мету, час і 

ймовірну тривалість подорожі, транспортні засоби,якими планують скористатися, де мають 

намір зупинитися (готель, пансіон, кемпінг тощо), що з речей планують неодмінно взяти в 

дорогу, чим планують займатися під час відпочинку); розповісти про свою подорож на 

повітряній кулі (якщо мали такий досвід) або чи мають намір здійснити таку подорож й 

обґрунтувати своє рішення; брати участь у рольовій грі «Хто залишиться в кошику 

повітряної кулі?» (повітряна куля може впасти; пасажири, представники різних професій, 

мають обґрунтувати, чому саме вони мають залишитися в кошику й продовжити подорож).    

 

Читання  
Студенти мають прочитати й зрозуміти газетні /Інтернет-оголошення готелів, туристичних 

фірм про надання своїх послуг; тексти поштових листівок з місця відпочинку, у яких 

описано місце перебування особи, враження від відпочинку тощо; інтерв’ю з капітаном 

повітряної кулі Юргеном Фельсом про польоти на повітряній кулі, вартість і тривалість 

стандартної подорожі, погодні умови, за яких можливі чи не можливі польоти. Робота над 

кожним текстом передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до 

змісту, обговорення прочитаного в пленумі, коментування інформації, висловлення власної 

думки. 

 

Письмо 

Студентам треба вміти написати приватний лист другові /подрузі й запросити його/її до себе, 

зробити кілька про пропозицій щодо перебування в їхньому рідному місті (спорт, культура, 

харчування/ екскурсії), висловити радість з приводу приїзду друга/подруги; 

приватний лист другові/подрузі й подякувати за запрошення, вибачитися, що з певних 

причин не можуть приїхати й в свою чергу запросити товариша до себе в гості;   

коротке повідомлення про те, які міста в Німеччині, Австрії, Швейцарії вони вже мали 

нагоду відвідати, про своє перебування в цих містах, а також про свої плани на майбутнє;  

газетне оголошення від імені готелю про надання послуг, розташування готелю, умови 

проживання в готелі, використовуючи опорні слова. 

 

Аудіювання  
Студенти мають уміти сприймати на слух короткі діалоги, у яких йдеться про плани на 

відпустку, мету подорожі; про послуги, які надає певний готель; телефонні розмови з 

працівником туристичної агенції про план, вартість, резервування, умови оплати  певної 

поїздки й розмову безпосередньо в агенції: детальне планування маршруту подорожі; 

інтерв’ю з людьми різного віку про їхні плани на відпустку; радіоповідомлення 

автомобілістам про погодні умови, можливі затори на дорогах тощо. Робота над кожним з 

аудіо-текстів передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту 

почутого, обговорення аудіо-текстів у пленумі, коментування інформації, висловлення 

власної точки зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають знати правила наголосу та мелодії речення. 

 

Соціокультурна компетенція  

Студенти мають змогу познайомитися з уподобаннями німців під час відпустки та подорожі, 



а також з пілотом повітряних куль Юргеном Фельсом з Південної Баварії (Німеччини), який 

у 1999 році заснував невеличку фірму й пропонує свої послуги усім бажаючим.  

 

Змістовий модуль 52. Прийменники місця «an», «auf», «in», «nach».  Прийменники часу. 

Прийменник «ohne». Сильна відміна прикметників. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають засвоїти парадигму відмінювання прикметників без артикля. Вони мають  

знати значення прийменників місця an, auf, in, nach, знати правила їхнього вживання: з 

іменниками-назвами морів, океанів, водойм – прийменник «an», іменниками-назвами 

островів – прийменник «auf», іменниками-назвами гір – прийменник «in»; іменниками–

назвами країн середнього роду, назвами міст – прийменник «nach», засвоїти значення 

прийменників часу  «über» + Akk (Sie hat über vier Stunden Aufenthalt) i «von…an» +Dat (Von 

Oktober an fährt die Fähre …), а також прийменника «ohne» (Ich fahre ohne einen Freund /eine 

Freundin weg). 

 

Змістовий блок 27  
Гроші. Різновиди банківських платіжних карток. У банку: Проблеми й пошуки їхнього 

вирішення. Можливості оплати послуг. Сфера обслуговування. Лотерейний виграш. 

«Життя без гаманця» в Німеччині. Непрямі питальні речення зі сполучниками «wer», 

«was», «wohin», «wo» тощо, зі сполучником ob. Дієслово «lassen», відмінювання; 

конструкції з дієсловом «lassen». 

 
Змістовий модуль 53.  

Різновиди платіжних банківських карток. У банку: Проблеми й пошуки їхнього 

вирішення. Розмова зі співробітником банку. Можливості оплати послуг. Сфера 

обслуговування. Лотерейний виграш. «Життя без гаманця» в Німеччині. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «У банку. Грошові операції. Можливості оплати за 

послуги»  (der Geldautomat, das Konto, die Zinsen, Zinsen bekommen / bezahlen, das Geld 

abheben, Geld einzahlen/auszahlen/ausgeben, Geld überweisen/sparen/ausleihen, das Bargeld, die 

EC-Karte, die Kreditkarte, der Zoll, bar / mit EC-Karte / Kreditkarte bezahlen, der Schein, die 

Münze, die Rente, die Spende, die Geldbörse, die Spendendose, der Strafzettel, der Parkschein, das 

Taschengeld, der Kontoauszug, die neue Kreditkarte beantragen, die Summe bar bezahlen, in Raten 

bezahlen, die Bankleitzahl), а також опанувати мовленнєві звороти для формулювання 

ввічливих запитань (Könnten Sie mir sagen,/Wissen Sie,/Ich wollte fragen, was das heißt? / welche 

Service-Nummer ich anrufen muss?/ wie ich Geld abheben kann?/wie ich meine Karte zurückkriege 

/ …? … ob ich das Geld überweisen kann? Können Sie mir sagen/zeigen, wie / was …? Könnten Sie 

mal nachsehen, ob …? Darf ich/Ich wollte (dich) fragen, …? Ich würde gern wissen, …?), 

висловлення необізнаності, незнання, (Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich kenne mich damit 

überhaupt nicht aus. Keine Ahnung! Ich möchte ..., aber …), певної невизначеності (Ich habe 

irgendwo ein Kreuz gemacht), прохання про допомогу (Würden Sie mir das bitte erklären?/ 

Können Sie mir helfen?/ Was soll ich denn jetzt machen?) 

 
Мовлення 

Студенти мають вміти вести монологічне й діалогічне мовлення до теми «Гроші. Банківські 

послуги. Здійснення оплати за послуги». Вони мають уміти в разі виникнення проблем, 

пов’язаних з втратою банківської, кредитної картки, втрати пін-коду тощо сформулювати 

ввічливе запитання/попросити про допомогу й відповісти на подібне питання (дати пораду 

або ж ввічливо відмовити, висловити свою необізнаність, незнання); вести діалоги на тему 

«Сфера послуг» (запитати однокурсника чи певний вид робіт він виконує сам, чи доручає 

їхнє виконання фахівцям). Їм треба вміти розповісти про свій досвід здійснення платіжний 

операцій (придбання товарів на виплату, оплату за товари, куплені через Інтернет, 



кредитною карткою, заощадження грошей, поточний, депозитний рахунок, зняття грошей у 

банкоматі), гри в лотерею, уявити  себе переможцем лотереї, людиною, яка виграла велику 

суму грошей, і вміти розповісти  про своє нове життя (де вони житимуть, що придбають  на 

виграні кошти, як розпорядяться своїм виграшем, чи подарують, пожертвують  комусь гроші, 

чи продовжуватимуть працювати/навчатись); про своє ставлення до нового тренду в світі: 

«Життя без гаманця» (чи подобається їм ця ідея, чи погодилися б вони на «натуральний 

обмін», як  влаштовували б своє життя тощо). Вони мають уміти висловити своє припущення 

про те, яка сума необхідна щомісяця студентові в Німеччині, який розмір його щомісячних 

витрат (на житло, харчування тощо). 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти формуляр, необхідний для відкриття 

поточного/депозитного рахунку в банку; офіційну Інтернет-сторінку міста в Німеччині й 

знайти необхідну для них інформацію на час проходження практики в цьому місті (знайти 

житло, організувати дозвілля, придбати дешево меблі, відвідати екскурсії тощо); короткі 

газетні повідомлення на тему «Гроші»; оголошення про надання послуг на біржі обміну 

послугами; краєзнавчий текст про досвід життя без грошей у Німеччині; поради про мандри 

довкола світу без грошей; офіційний лист з університету про надання місця навчання 

студентові й необхідності підтвердити свою платоспроможність. Вони мають знайти в 

Інтернеті, прочитати й зрозуміти інформацію про те, яка сума необхідна щомісяця студентові 

в Німеччині, який розмір його щомісячних витрат (на житло, харчування тощо). Робота над 

текстами передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту, 

обговорення прочитаного в пленумі, коментування інформації, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати міні-діалоги, у яких зазначити  проблему, пов’язану з 

втратою банківської, кредитної картки, втрати пін-коду тощо й сформулювати ввічливе 

запитання / попросити про допомогу й відповісти на подібне питання (дати пораду або ж 

ввічливо відмовити, висловити свою необізнаність, незнання); розмову в чаті з рестораном, у 

якому вони планують відсвяткувати день народження (запитати про вільні місця, замовити 

столики, запитати про форму оплати, узгодити меню тощо). Їм треба вміти написати 

коментар у форумі, присвячений темі «Виграш у лотерею»; заповнити формуляр, необхідний 

для відкриття поточного/депозитного рахунку в банку (указати особисті паспортні дані, 

домашню адресу, номер контактного телефону, професію, сімейний стан, виконувану 

роботу, вид рахунку, який клієнт має намір відкрити); формуляри-заявки в консульські 

установи для відкриття візи (указати особисті дані, мету подорожі, зазначити про факт 

перебування на території ФРН раніше); приватний лист (е-мейл) другові/подрузі й 

вибачитися, що не зможуть приїхати на запрошення, розповісти про все, те що їм необхідно 

виконати, наприклад, у липні, чи робитимуть вони це самостійно, а чи звернуться по 

допомогу до фахівців і запропонують новий час для зустрічі. 

 

Аудіювання 

Студенти мають розуміти міні-діалоги на тему «Гроші. Банківські послуги. Здійснення 

оплати за послуги. Проблеми, пов’язані з втратою банківської, кредитної картки, пін-коду» 

(розуміти ввічливе запитання/прохання про допомогу й відповіді на подібне питання;  

діалоги на тему «Сфера послуг»; короткі ситуативні розмови з буденного життя»; інтерв’ю зі 

студентами, у яких йдеться про їхнє ставлення до мандрів світом без грошей. Робота над 

кожним аудіо-текстом передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань 

до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у пленумі, коментування інформації, 

висловлення власної точки зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають засвоїти правила інтонації речення з непрямим питанням. 

 



Соціокультурна компетенція 

Студенти знайомляться з новітнім трендом у світі – «життя без грошей» та мають змогу 

ознайомитися з думкою людей з Німеччини з цього приводу; з офіційним листом з 

університету про надання місця навчання студентові й необхідності підтвердити свою 

платоспроможність. Вони мають знайти в Інтернеті, прочитати й зрозуміти інформацію про 

те, яка сума необхідна щомісяця студентові в Німеччині, який розмір його щомісячних 

витрат (на житло, харчування тощо). 

 

Змістовий модуль 54. Непрямі питальні речення зі сполучниками «wer, was, wohin, wo 

…», зі сполучником «ob». Дієслово «lassen», відмінювання; конструкції з дієсловом 

«lassen». 

 
Граматична компетенція 

Студенти мають знати значення дієслова «lassen», уміти відмінювати його в теперішньому 

часі. Засвоїти конструкції з дієсловом «lassen» (Ich muss mein Fahrrad reparieren lassen (для 

позначення необхідності); Ich kann mein Konto prüfen lassen (для позначення можливості 

виконання) , порядок слів у реченні.  Їм треба вміти утворювати непрямі питальні речення зі 

сполучниками wer, was, wohin, wo та іншими запитальними словами, зі сполучником «ob»; 

уміти трансформувати пряме запитання з запитальним словом і без запитального слова в 

непрямі запитання (підрядні з’ясувальні речення). 

 

Змістовий блок 28 
Віхи життя. Дитячі спогади. Проблеми молоді й поради батьків. Суперечки в 

подружньому житті. Аргументація претензій і реакція на аргументи й закиди інших 

людей. Контраргументи. Пестливі імена в німецькій мові. Життєві плани. Форми 

минулого часу дієслова: перфект і претеритум.  Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. 

Словотвір: утворення прикметників й іменників. 

 

Змістовий модуль 55. Віхи життя. Дитячі спогади. Проблеми молоді й поради батьків. 

Суперечки в подружньому житті. Аргументація претензій і реакція на аргументи й 

закиди інших людей. Контраргументи.  Популярні імена в Німеччині. Пестливі імена в 

німецькій мові. Життєві плани. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити лексику до теми «Сім’я та родинні зв’язки» (назви членів 

родини), засвоїти лексику до теми «Віхи життя» (der Säugling, die Kindheit, die Jugend, der 

Jugendliche, die Pubertität,  der / die Erwachsene, der Rentner, der Senior, die Seniorin, der Greis, 

die betagte Person, sterben, gebären, zusammenleben, versorgen, (sich) verlieben, die Erziehung), а 

також мовленнєві звороти для висунення пропозицій (Du solltest unbedingt … ansehen, / Du 

könntest abends ins Kino / zum Essen/ … gehen. / Geh / Fahr doch zu / zum / zur…; Wie wäre es 

mit einem  Flohmarkt / …? Ich habe da einen Vorschlag: … ist wirklich toll. Vielleicht hast du Lust 

auf…?), прийняття пропозиції (Super! Gute Idee. Das finde ich toll. Das mache ich gern. Das ist 

ein toller Vorschlag. Einverstanden. Okay, das machen wir!), відхилення пропозиції (Ach, ich 

würde eigentlich lieber… / Also, ich weiß nicht. Das finde ich nicht so interessant- Das ist doch 

langweilig. / Ich finde das nicht so gut. Schade, da kann ich leider nicht. / Das ist keine gute Idee), 

побажань для себе (Ich wünsche mir… / Ich möchte… / Ich hätte gern …/ Ich wäre gern… / Ich 

würde gern…). 

 

Мовлення 

Студенти мають уміти вести діалогічне й монологічне мовлення на тему «Мої дитячі 

спогади» (розповісти, де зростали, у які ігри любили гратися, де проводили канікули, про 

свою допомогу батькам, про приємні спогади, травмування під час ігор тощо), взяти 

інтерв’ю в однокурсника й повідомити в пленумі про його дитячі роки; вести розмови на 

тему «Конфлікти. Проблеми юнацтва й поради батьків» (зокрема, пригадати й розповісти 



про конфліктні ситуації, які виникали між протагоністами історій з підручника Schritte 

International). Студенти мають уміти дати пораду, окреслити шляхи виходу із ситуації. Вони 

мають уміти на основі статистики розповідати про причини суперечок між подружжям. 

Студентам треба вміти розповідати про життєві віхи своїх близьких родичів і повідомляти 

про свої життєві плани (навчання, професійна кар’єра, одруження, планування сім’ї, 

народження дітей тощо). 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти читацькі листи молодих людей, у яких 

повідомляється про проблеми й конфліктні ситуації й дати їм свої поради в письмовій формі; 

читацькі листи на тему «Одруження: за і проти»; газетний текст про популярні в Німеччині 

пестливі імена; текст, у якому особа ділиться своїми спогадами про важливі етапи свого 

життя. Робота над текстами передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових 

завдань до змісту, обговорення прочитаного в пленумі, коментування інформації, 

висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти на основі опорних слів / картинок написати короткий зв’язний текст 

про дитинство певної особи; на основі заданих ключових слів невеличку історію кохання 

двох людей; у письмовій формі висловити власну думку до теми «Одруження», про свої 

уявлення, що таке гармонійне подружнє життя; про свої бажання й плани на майбутнє. 

 

Аудіювання  

Студенти мають сприймати на слух розповіді-спогади людей про їхнє дитинство; про їхні 

улюблені місця; інтерв’ю про плани на майбутнє; суперечки між подружжям; інтерв’ю 

подружніх пар про причини суперечок між ними; пісню Удо Юргенса про життя в 66 років. 

Робота над кожним аудіо-текстом передбачає опрацювання нової лексики, виконання 

тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у пленумі, коментування 

інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Соціокультурна компетенція 

На основі прочитаних чи прослуханих текстів студенти ознайомлюються з поширеними в 

Німеччині пестливими іменами, можуть ознайомитися з «модними» жіночими й чоловічими 

іменами; з причинами суперечок між подружжям у Німеччині, із творчістю автора пісень  

Удо Юргенса. 

 

Змістовий модуль 56. Форми минулого часу дієслова: перфект і претеритальні форми  

дієслів «sein», «haben», модальних дієслів. Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. Висловлення 

побажань, пропозицій, спонуки до дії. Cкладнопідрядні речення зі сполучниками wenn, 

weil, dass. Складносурядні речення зі сполучниками «aber», «denn», «deshalb, «trotzdem». 

 

Форми минулого часу дієслова: перфект і претеритальні форми  дієслів «sein», «haben», 

модальних дієслів.  

Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. Висловлення побажань, пропозицій, спонуки до дії. 

Словотвір: утворення прикметників за допомогою суфіксів –ig, -los, -bar; утворення 

іменників за допомогою суфікса –in , зменшуваних і пестливих форм за допомогою суфікса –

chen, утворення віддієслівних форм за допомогою суфікса –ung.  

Повторення й узагальнення  синтаксису: Cкладнопідрядні речення зі сполучниками wenn, 

weil, dass. Складносурядні речення зі сполучниками aber, denn, deshalb, trotzdem. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають повторити й знати правила утворення форми минулого часу перфект, 

вживання допоміжних дієслів,  правила утворення форми минулого часу претеритум для 

дієслів «sein», «haben», модальних дієслів. Їм треба знати як утворюються форми 



претеритуму й кондиціоналіса І умовного способу (граматичні засоби вираження нереальних 

мрій та бажань (ich würde gern…/ Ich möchte…/ Ich hätte gern… / Ich wäre gern…). Окрім 

цього студенти мають повторити й узагальнити свої знання словотвору в німецькій мові: 

утворення прикметників за допомогою суфіксів –ig, -los, -bar; утворення іменників за 

допомогою суфікса –in, зменшуваних і пестливих форм за допомогою суфікса –chen, 

утворення віддієслівних форм за допомогою суфікса –ung. Вони мають уміти висловлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, вказувати, за яких умов можливе здійснення їхніх планів. 

 

Змістовий блок 29 
Щастя в нашому житті. Що таке щастя? Щастя в нещасті: спогади з минулого.  Мій 

ангел-хоронитель. Амулет на щастя. Щасливі моменти в нашому житті.  Форми 

минулого часу претеритум і плюсквамперфект: утворення часових форм, їхнє 

вживання в реченні. Підрядне речення часу. Вживання та значення сполучників «als», 

«wenn» у складнопідрядному реченні з підрядним реченням часу. 

 

Змістовий модуль 57.  Що таке щастя? Щастя в нещасті: спогади з минулого. Віра 

людей у захист ангела-хоронителя? Амулет на щастя. Ритуали. Забобони.  

 

Лексична компетенція 

Студенти треба повторити лексику до теми «Довколишнє середовище й природа» (die 

Landschaft, die Luft, die Natur, die Region, die Umgebung, die Welt, im /nach Norden, der Süden, 

der Westen, der Osten, nördlich, südlich, westlich, östlich), «Ландшафти» (das Gebirge, der Berg, 

in den Bergen, auf dem Land, der Wald, das Meer, der Strand, die Küste, der See, die Insel, der 

Fluss, das Ufer, der Dschungel, die Wüste), «Рослини» (die Blume, der Baum, die Rose), 

«Тварини» (der Hund, die Katze, das Rind, das Schwein, das Huhn, die Maus, der Vogel), 

«Особисті дані особи» (der Jugendliche, der Erwachsene, der Rentner, die Rentnerin, der Tod das 

Heimatland, geboren sein, getrennt, verwitwet, alleinerziehend, schwanger, pensioniert, sterben, 

kommen aus, leben /wohnen in… тощо), опанувати нову лексику до теми «Релігія» (der Gott, 

das Christentum, das Judentum, der Hinduismus, der Islam), «Щастя й нещастя» (die Freiheit, die 

Katastrophe, die Schwierigkeit, das Unglück, das Vertrauen), «Природа» (der Blitz, der Himmel, 

die Wiese), «Здоров’я» (die Notaufnahme, der Notruf, die Verletzung, stürzen, sich etwas brechen) 

«Кримінал» (der Dieb, die Flucht, der Polizist, der Täter, der Verbrecher) та іншу лексику 

необхідну для розуміння текстів аудіо-файлів (die Geburt, die Hoffnung, das Hufeisen, der 

Knödel, der Kofferraum, die Schlagzeile, der Schutz, die Zwetschge, brennen, drehen, warnen, 

vermuten, ausgerechnet, jedenfalls, ängstlich). Вони також повинні опанувати важливі 

мовленнєві звороти для повідомлення про минулі події (Stell dir vor; als … ; Das ist vor … 

Jahren / … Monaten passiert; Es war im Sommer / im … ; Also, ich habe / ich bin / ich war einmal 

.. ; Und dann / Und da.. ; Dann ist es passiert) для розповіді своєї життєвої історії (… kam … zur 

Welt/ …wurde … geboren; Mit … Jahren; Ich war als Kind immer sehr glücklich, …; Ich war im 

Sommer… / an Weinachten… sehr froh, … ; Ich habe mir einmal sehr wehgetan, … ; Ich fand es als 

Kind immer  sehr aufregend, …; Es hat mir immer gut gefallen, … ; Meine Eltern waren immer 

sehr zufrieden mit mir, … ; Mein Opa fand es immer sehr witzig, .. In den folgenden Jahren…; 

(Kurz) danach …; Vor / Nach dem Studium / Ausbildung / dem Abitur/ …; … starb im Alter von … 

Jahren), розповіді про амулети на щастя (.. ist mein Glücksbringer / Ich habe eine /n … als 

Glücksbringer; Ich glaube, … bringt mir Glück in der Liebe / im Beruf; … beschützt mich vor …; 

Ich glaube an …; Ich habe keinen Glücksbringer und auch kein Ritual.; Ich glaube nicht an so 

etwas.; Ich glaube nicht an Glücksbringer, aber wenn ich …, dann … ich immer …), для 

висловлення побажань (Ich wünsche dir viel Gesundheit /..; Ich wünsche dir, dass du einen tollen 

Job findest). 

 

Мовлення 

Студенти мають уміти повідомити про своє минуле життя, дитячі роки, розповісти про події 

з життя інших людей. При цьому вони мають розповідати про певну подію в певному 

хронологічному порядку, використовуючи для цього відповідні лексичні одиниці й мовні 



звороти. Студенти мають уміти висловлюватися про щасливі моменти в своєму житті й житті 

інших людей, про щастя в нещасті, про свою віру в існування ангела-хоронителя, про 

моменти в житті, коли ангел-хоронитель, мабуть, заснув; про віру в талісмани чи ритуали на 

щастя, поширені як у Німеччині й інших країнах, так і в Україні; про віру в усілякі забобони. 

Студенти мають уміти побажати щастя й успіхів у житті, кар’єрі тощо. Студенти мають 

уміти висловлюватись про щасливі моменти в житті, своє ставлення до талісманів чи віру в 

забобони тощо як на основі прочитаного тексту/опорних слів/картинок, так і спонтанно. 
 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст різних видів тексту, зокрема, газетного 

репортажу на тему «Щастя в нещасті», приватних е-мейл–повідомлень, коротких газетних 

повідомлень із рубрики «Місцеві новини», у яких повідомляється про окремі епізоди з життя 

людей різного віку, професій, їхні незвичні історії; повідомлень з рубрики «Кримінальна 

хроніка»; газетної статті, присвячену життю відомої жінки-пілота д-ра Марії Луїзи Вессель; 

уривку з книги Еріха Кестнера «Хлопчик із сірникової коробки» («Der kleine Mann»), 

інтерв’ю на тему «Національні амулети» з газетної шпальти, у якому люди з різних країн 

розповідають про популярні в їхніх країнах амулети, ритуали. Робота над текстами 

передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту, обговорення 

прочитаного в пленумі, коментування інформації, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати повідомлення про свої дитячі й юнацькі роки (про час, коли 

вони хворіли, про перший у їхньому житті велосипед/мотоцикл/автомобіль, про свою першу 

закордонну подорож, своє перше кохання, про свої таємниці від батьків тощо); на основі 

картинок і опорних слів описати життєвий шлях особи, історію кохання двох молодих 

людей; приватний лист (мейл) другові й розповісти про пережите в аеропорту (отримав від 

авіакомпанії в подарунок два квитки до Афін у бізнес-класі), запросити друга/подругу взяти 

участь у подорожі й запропонувати здійснити подорож у відповідний час, а також лист у 

відповідь (подякувати другові за запрошення й поставити кілька запитань, наприклад, 

скільки триває переліт до Афін (бо у Вас аеробофія), скільки часу Ваш друг планує провести 

в Афінах, чи авіакомпанія оплачує готель чи треба буде самому сплачувати за нього); на 

основі газетних заголовків чи фотографій з місця пригоди написати коротке газетне 

повідомлення про цю пригоду.  

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух розповіді про неординарні події з життя людей; 

радіопрограму, присвячену щасливим моментам у житті людей; радіоінтерв’ю про життя й 

діяльність відомої жінки-пілота д-ра Марії Луїзи Вессель, у якому її внучка розповідає про 

свої дитячі спогади, про дитинство своєї матері, подружнє життя своєї бабусі, її проблеми зі 

здоров’ям); інтерв’ю з перехожими на вулиці про їхнє ставлення до амулетів чи ритуалів на 

щастя. Робота над кожним з аудіо-текстів передбачає опрацювання нової лексики, виконання 

тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у пленумі, коментування 

інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають знати правила мелодії в складному реченні, уміти розставити в реченні 

наголос і з правильною інтонацією прочитати складнопідрядне речення з підрядними часу, 

причини, звертаючи при цьому увагу на правильну вимову довгих і коротких голосних 

звуків, аспірацію приголосних звуків [k], [p], [t] тощо. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти знайомляться з уявленнями про амулети, які приносять щастя й удачу (підкова, 

свиня, листок конюшини, сонечко, сажотрус), а також символіку нещастя (число «13», 

розсипана сіль, чорний кіт тощо), які побутують у німецькомовних країнах і можуть  



порівняти їх з символами в Україні чи інших країнах. Вони мають змогу познайомитися з 

життям і діяльністю відомої в Німеччині жінки-льотчиці д-ра Марії Луїзи Вессель. 

 

Змістовий модуль 58. Форми минулого часу претеритум і плюсквамперфект: утворення 

часових форм, їхнє вживання в реченні. Підрядне речення часу. Вживання та значення 

сполучників «als», «wenn» у складнопідрядному реченні з підрядним реченням часу. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають знати правила утворення форми минулого часу претеритум у німецькій мові 

й особливість відмінювання дієслів у претеритумі, засвоїти основні форми найбільш 

уживаних сильних дієслів; уміти утворювати форму минулого часу плюсквамперфект, знати 

правила вживання допоміжних дієслів «haben» і «sein». Студенти мають мати уявлення про 

складнопідрядне речення з підрядним часу в німецькій мові (на яке питання відповідають, 

якими сполучниками вводяться), знати порядок слів у реченні (коли головне речення стоїть  

перед підрядним і навпаки), знати правило узгодження часів в складнопідрядному речення з 

підрядним часу, знати правила вживання сполучників «als» і «wenn». 

 
Змістовий блок 30 
Розваги. Кіно й телебачення. Улюблені передачі й фільми. Програма телебачення на 

тиждень. Типи телеглядачів. Планування спільного перегляду телепрограми. Значення 

книг, музики й телебачення в Вашому житті. Детективний роман. Письменник Фрідріх 

Глаузер. Реальні та нереальні підрядні допустові речення з сполучником «obwohl». 

Підрядні означальні речення, які вводяться відносними займенниками. 

Підсилювально-видільні частки.  

 
Змістовий модуль 59. Розваги. Кіно й телебачення. Улюблені передачі й фільми. 

Програма телебачення на тиждень. Типи телеглядачів. Планування спільного 

перегляду телепрограми. Роль засобів масової інформації в сучасному світі. Значення 

книг, музики й телебачення в Вашому житті. Детективний роман. Письменник Фрідріх 

Глаузер. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити лексику до теми «Дозвілля й розваги» (das Hobby, der Spaß, die 

Musik, das Lied, das Spiel, Freunde treffen / besuchen, der Besuch, der Ausflug, das Picknick, das 

Kino, der Film, das Museum, das Theater, das Konzert, die Veranstaltung, Gitarre /Klavier / Geige/ 

… spielen, etwas unternehmen, grillen, fotografieren, etwas sammeln, malen, zeichnen, in die Disco 

/Bar  gehen, die Kneipe, das Lokal, der Biergarten, das Restaurant, die Speise, die Speisekarte, der 

Ober, der Kellner, das Trinkgeld тощо), «Спорт» (Sport machen, Aerobic machen, Eishockey 

spielen, das Fitness-Studio, Fußball/Golf/Handball/Federball/Tennis, Tischtennis spielen,  Fahrrad 

/Ski/Snowboard fahren; Tanz, das Training, joggen, klettern, schwimmen, segeln, spazieren gehen, 

einen Spaziergang machen, wandern),  засвоїти лексику до теми «Культура» (der Jazz, das 

Kostüm, das Publikum, der Preis, der Sänger, das Studio, das Theaterstück, der Titel, die 

Unterhaltung, der Star, der Zuschauer, ansehen, gewinnen, loben, zuschauen, herauskommen, 

ernst), «Детективні романи» (der Krimi, der Kriminalroman, die Lüge, der Mord, der Mörder, das 

Opfer, die Schuld, der Schluss, die Strafe, die Tat, das Verbrechen, die Wahrheit, der Zeuge, 

erscheinen, kämpfen, lügen, schlagen, stehlen, ablehnen, begegnen, einschlafen, vorbeirennen, sich 

verhalten), а також опанувати важливі мовленнєві звороти для відхилення пропозиції (Das 

kommt für mich nicht infrage.; … mag ich nicht so gern, weil…; Also, ich weiß nicht, das hört sich 

nicht so interessant an; Ich finde das keine so gute Idee. ; Ich finde das nicht so gut- Muss das sein? 

Das ist doch langweilig. Das möchte ich wirklich nicht; Nein, auf keinen Fall. Das Thema 

interessiert mich nicht (so)) й висловлення зустрічної пропозиції (Ich würde lieber…; Ich finde 

das besser, weil,…; Ich mag lieber…), запитання про особу й її опису (Hast du einen Freund, der 

/den/dem …? Kennst du …, der/den/dem …? Erinnerst du dich an …, der/den/dem …? Gibt es …, 

der/den/dem …?), висловлення протилежних думок (Ich bin der Meinung, dass…; Ja, das ist 



schon möglich, aber ...; Das können wir schon, obwohl…; Ich mache … lieber, weil …; Glaubst du 

wirklich, dass ..; Da irrst du dich aber gewaltig), для пошуку консенсусу (Wir können doch…; 

Wie wäre es, wenn…? Lasst uns doch…; Wir sollten…; Ich finde…; Das ist doch viel besser als …; 

Findest du nicht? Da hast du völlig recht), висловлення згоди (Einverstanden! Genau! In 

Ordnung. Lass uns das Machen. Okay, das machen wir. Ich bin dafür. Gute Idee.), прохання про 

надання слова під час ведення дискусії (Darf ich auch mal was sagen? Jetzt rede ich.). Студенти 

мають засвоїти мовленнєві звороти для опису улюбленого телесеріалу (Meine Lieblingsserie 

heißt… / Sie kommt aus … / wird in … gedreht. Die Hauptfigur ist… Die Serie spielt in der heutigen 

Zeit. / vor … Jahren. In der Serie geht es um … / Die Serie handelt von…; Obwohl ich Krimis / 

Liebesgeschichten/Komödien…. Eigentlich nicht mag, ...; Weil ich Krimis / Liebesgeschichten / 

besonders gern mag,…; Besonders/Echt/Total/…spannend/lustig/interessant finde ich/ist …). 

 

Мовлення 

Cтуденти мають вміти вести монологічне й діалогічне мовлення про вподобання певних 

фільмів (наприклад, про зоряні війни), телесеріалів; про своє ставлення до перегляду фільмів 

вдома й у кінотеатрі. Вони мають уміти назвати переваги й недоліки кожної з цих форм 

перегляду фільмів і пояснити причину свої міркувань. За допомогою підсилювально-

видільних часток студенти повинні вміти описати свої враження від переглянутого фільму 

(гру акторів, сюжет, музику до фільму, костюми), розповісти, з ким із відомих особистостей 

(наприклад, акторів, режисерів тощо) вони хотіли б провести вечір (як вони провели б цей 

вечір, про що б говорили). Студенти мають уміти описувати людей (зокрема, акторів, 

режисерів) й предмети, явища тощо. На основі розповіді про власні вподобання певних 

телепрограм їм треба вміти розповісти, до якого з типів телеглядачів вони себе відносять. 

Студенти мають уміти вести дискусію: їхнє завдання домовитися зі співрозмовником про 

спільний перегляд певної телепередачі ввечері, похід у кінотеатр. Вони мають уміти 

запропонувати, пристати на пропозицію або відхилити її, висунути зустрічну пропозицію, 

знайти консенсус тощо. Студенти мають уміти описати улюблений телесеріал (назвати 

країну-виробника, головних героїв, коротко переказати сюжет фільму розповісти про те, що 

їм у ньому особливо подобається). Студенти мають обрати улюблене заняття з-поміж 

перегляду телепередач, слухання музики й читання й уміти розпитати й розповісти про те, 

яку музику/книги/телепередачі люблять слухати/читати/переглядати, як часто вони це 

роблять, коли й де. Студенти мають уміти переказати зміст прочитаної книги чи уривку, 

розповісти про життєвий і творчий шлях її автора (наприклад, Фрідріха Глаузера). 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст прочитаного анонсу до фільму; програму 

телепередач німецьких каналів; статистичні дані про щоденну тривалість використання 

медійних засобів жителями німецькомовних країн і текст до них; уривок із детективного 

роману, біографію відомого автора детективних романів, письменника Фрідріха Глаузера. 

Робота над текстами передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до 

змісту, обговорення прочитаного в пленумі, коментування інформації, висловлення власної 

думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти описати своїх друзів; написати повідомлення для курсової газети про 

улюблений фільм чи серіал (назвати країну-виробника, головних героїв, коротко переказати 

сюжет фільму розповісти про те, що їм у ньому особливо подобається й чому); приватний 

лист/мейл другові/подрузі й погодитись на його/ її запрошення про спільний перегляд фільму 

й запропонувати переглянути свій улюблений фільм (указати назву фільму, акторів, які 

знімалися в головний ролях, скільки разів Ви вже його переглядали, переказати коротко 

сюжет). 

 

Аудіювання 



Студенти мають уміти сприймати на слух короткі міні-діалоги, які містять описи окремих 

осіб (акторів, спортсменів тощо), фільмів, телепередач; інтерв’ю з людьми різного віку й 

професій про їхні вподобання щодо перегляду фільмів :удома чи в кінотеатрі; інтерв’ю про 

щойно переглянутий в кінотеатрі фільм, у якому вони діляться своїми враженнями; 

детективну історію. Робота над кожним з аудіо-текстів передбачає опрацювання нової 

лексики, виконання тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у 

пленумі, коментування інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми 

бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають засвоїти правила вимови звуків sch, ch. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися з життєвим і творчим шляхом письменника автора 

детективних романів Фрідріха Глаузера; уривком з його роману про детектива Крамера. 

Студенти знайомляться також зі статистичними даними щодо споживання медійної 

продукції й довідуються, що улюбленим заняттям у німецькомовних країнах є перегляд 

телепрограм (208 хвилин на день). 

 

Змістовий модуль 60. Реальні та нереальні підрядні допустові речення з сполучником 

«obwohl». Підрядні означальні речення, які вводяться відносними займенниками. 

Підсилювально-видільні частки. 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають засвоїти складнопідрядні речення з підрядним допустовим реченням зі 

сполучником «obwohl», знати про порядок слів у цьому типі речень; уміти трансформувати 

речення зі сполучником «obwohl» в речення зі сполучниками  «weil», «deshalb», «trotzdem». 

Засвоїти основні правила вживання відповідного відносного займенника в підрядних 

означальних реченнях. Уміти правильно будувати речення з підрядним означальним, у якому 

відносний займенник вживається в називному, знахідному й давальному відмінках. Студенти 

мають знати значення підсилювально-видільних часток й уміти вживати їх в реченні для 

підсилення значення прикметників. 

 

Змістовий блок 31 
Спорт та здоров’я. Заняття фітнесом і спортом. Погане самопочуття й проблеми зі 

здоров’ям. Поради фахівців. Здоровий спосіб життя та здорове харчування. Пластичні 

операції краси. Поняття про родовий відмінок в німецькій мові. Категорія стану. 

Загальна характеристика. Пасивний стан. Утворення Präsens Passiv з модальними 

дієсловами. Поняття про родовий відмінок в німецькій мові. 

 

Змістовий модуль 61. Спорт та здоров’я. Заняття фітнесом і спортом. Погане 

самопочуття й проблеми зі здоров’ям. Нетрадиційна медицина Поради фахівців. 

Здоровий спосіб життя та здорове харчування. Пластичні операції краси.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити раніше вивчену лексику до теми «Частини тіла»(der Arm, das 

Auge, der Bauch, das Bein, der Finger, der Fuß. Das Haar, der Hals, die Hand, das  Herz, der 

Kopf, der Mund, die Lippe, die Nase, das Ohr, der Po, der Rücken, der Zahn, der Zeh) «Догляд за 

тілом» (das Handtuch, die Seife, die Creme, das Parfüm, der Friseur, baden, duschen, waschen), 

«Здоров’я» (die Krankheit, der Schmerz, die Grippe, das Fieber, der Husten, der Schnupfen, die 

Verletzung, die Medizin, das Medikament, die Tablette, wehtun, verletzen, bluten, stürzen, sich 

etwas brechen, gesund, krank, verletzt), «Лікар і лікарня» (der Notarzt, der Doktor, die Praxis, die 

Untersuchung, untersuchen, die Operation, die Sprechstunde, das Rezept, die Krankenkasse, das 

Krankenhaus, der Notfall, die Notaufnahme) «Продукти харчування й страви»(der Braten, das 



Brot, das Brötchen, die Butter, das Ei, das Eis, der Fisch, das Fleisch, das Gebäck, das Hähnchen, 

der Honig, der Käse, der Knödel, der Kuchen, die Marmelade, die Nudel, die Nuss, das Öl, der 

Pudding, die Pommes frites, der Reis, die Sahne, der Salat, das Salz, der Schinken, die Schokolade, 

die Soße, die Suppe, die Wurst, der Zucker, das Lieblingsessen, der Appetit, die Diät, die Mahlzeit, 

die Nachspeise, fett, frisch, salzig, sauer, scharf, süß, lecker, satt) «Овочі й фрукти» (der Apfel, die 

Banane, die Birne, die Bohne, die Orange, die Kartoffel, die Tomate, die Traube, die Zitrone, die 

Zwetschge) «Напої» (das Wasser, der Kaffee, der Tee, die Milch, der Saft, die Cola, das Bier, der 

Wein, der Alkohol) і засвоїти нову тематичну лексику (die Arztpraxis, die Droge, die Erkältung, 

die Krankenschwester, der Krankenpfleger, der Patient, der Krankenwagen, der 

Oberschenkelmuskel, die Pflege, die Salbe, der Tropfen, abnehmen, atmen, behandeln, sich 

erkälten, operieren, zunehmen, blass, das Blut, die Brust, das Knie, der Magen, das Bonbon, der 

Essig, das Getreide, der Quark, das Schnitzel, das Steak, die Zwiebel, vegetarisch, die Anleitung, 

das Gefühl, die Illustrierte, die Leistung, achten auf, messen, heben, schwitzen, wachsen, mager, 

klug, grundsätzlich, offenbar, den Verband wechseln, den Bauch untersuchen, die Wunde reinigen). 

Вони мають опанувати мовленнєві звороти для надання поради/рекомендації (Dagegen 

müssen Sie unbedingt etwas tun!; Mit … habe ich (nur) gute /schlechte Erfahrungen gemacht. Es 

ist/wäre am besten, Sie ..; Ich würde an Ihrer Stelle… ; Ich an deiner Stelle würde …; Ich empfehle 

Ihnen … / Sie sollten … / … soll wirklich helfen); опису процесу ((Das) … wird … gemacht/ …; 

(Das) muss/kann/soll/darf … gemacht/ … werden); прохання про допомогу (Ich habe (immer) …; 

Können Sie mir einen Rat geben?; Kennen Sie vielleicht ein gutes Medikament/ …?; Was 

können/würden Sie mir empfehlen?; Ja, aber was soll/kann ich tun?), опису й роз’яснення 

статистики (Die Hälfte unserer Gruppe … achtet meistens darauf, dass…; Drei Viertel unserer 

Gruppe machen regelmäßig…; Ein Drittel/Viertel/Fünftel/ … der Kursteilnehmer … manchmal; 

Die meisten von uns … nur selten…; Alle in unserer Gruppe…; Zwei … grundsätzlich nie…; über 

die Hälfte, mehr/weniger als die Hälfte, fast die Hälfte); оцінювання тези (Ich glaube (auch), 

dass…; Das hat … auch immer gesagt.; Das stimmt sicher.; (Das ist) Unsinn!; Aber jetzt habe ich 

gelesen, dass das gar nicht stimmt.; Was, das stimmt gar nicht?) 

 

Мовлення 

Студенти мають уміти вести діалогічне й монологічне мовлення на теми, пов’язані зі станом 

здоров’я людини, заняттями фітнесом і спортом. Вони мають уміти пояснювати й розуміти 

описи різноманітних гімнастичних вправ (die Arme ausstrecken und in die Knie gehen), вправ 

на розслаблення м’язів; просити про допомогу й давати поради на теми «Здоровий спосіб 

життя. Заняття фізкультурою й фітнесом», «Домашні» засоби лікування певних 

захворювань» (наприклад, застуди); розповідати про те, що вони роблять задля свого 

здоров’я й довголіття (займаються спортом, виконують гімнастичні вправи, їдять у 

цілковитому спокої, вживають у їжу достатню кількість овочів, фруктів, збіжжя, чистої 

питної води, чаю, фруктових соків, достатньо сплять, чи вживають алкогольні напої, курять 

тощо); описувати статистики й діаграми, присвячені темі «Здоровий спосіб життя»; 

дискутувати, висловлювати свою думку з приводу загальновідомих тез, погоджуватись з 

ними або ж заперечувати (наприклад, корисно вживати в їжу шпинат; коротке волосся краще 

росте; гіркий шоколад корисний дня серця; сміятись корисно; літні жінки розумніші за літніх 

чоловіків; стрес негативно впливає на стан зубів тощо). Студентам треба вміти вести 

дискусію, присвячену операціям краси, наводити аргументи «за» і «проти» подібних 

операцій, які зараз є популярні в світі.    

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст пояснень до гімнастичних вправ, у яких 

детально роз’яснено етапи виконання кожної вправи; газетні рекламні оголошення (велнес-

готелів; реклама книг, компакт-дисків) про надання послуг, описом змісту; газетну статтю на 

тему «Здоровий спосіб життя», присвячену 35-річному чоловікові Бернду Дінцінгеру, який  

відмовився від споживання м’яса й не уявляє собі життя без бігу; статтю «Зубна щітка для 

домашнього улюбленця» і/або «Догляд за ротової порожниною людини»; дописи в чаті 

людей різного віку, які містять їхні поради про те, як зберегти здоров’я й довголіття. Вони 



мають уміти читати діаграми й пояснення до них, зокрема, дослідження на тему: «Друзі – 

найкращі кілери для стресу»; вікторину «Наскільки Ви здорові?». Робота над текстами 

передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту, обговорення 

прочитаного в пленумі, коментування інформації, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати покрокову інструкцію з виконання гімнастичних вправ, 

вправ на розслаблення м’язів; дати поради людям у форумі, присвячені здоровому способу 

життя, проблемам зі здоров’ям  (як за допомогою опорних слів, так і без них); приватний 

лист другові/подрузі, у якому описати свою професійну діяльність/навчання в університеті, 

написати, чи відчуваєте стрес, чи нудьгу, свою думку щодо ідеї друга/подруги взяти 

академвідпустку й присвятити час фізичній праці, чи ви вже робили щось подібне в своєму 

житті й чи пристали б на цю пропозицію; попросити написати більш детально про своє 

життя).   

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух пояснення до гімнастичних вправ, у яких детально 

роз’яснено етапи виконання кожної вправи; короткі ситуативні діалоги до теми «На прийомі 

в лікаря», у яких лікар пояснює свої маніпуляції; радіопередачу, у якій лікар розпитує 

радіослухачів про їхній спосіб життя, харчування, ставлення до куріння, вживання алкоголю 

тощо й дає свої рекомендації; жартівливу радіо вікторину, присвячену популярним тезам з  

коментарями радіоведучого (студенти мають зрозуміти статистичні дані, які містяться в 

коментарях). Робота над кожним з аудіо-текстів передбачає опрацювання нової лексики, 

виконання тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у пленумі, 

коментування інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають засвоїти правила вимови дієслів з суфіксом –ieren, у яких кінцевий звук [е] 

вокалізується. Мати уявлення про словесний наголос у німецькій мові.  

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися зі статистичними даними про харчування німців під час 

обідньої перерви, їхні заняття фітнесом, про те, яким видам відпочинку надають перевагу 

жінки й чоловіки в Німеччині. 

 

Змістовий модуль 62. Поняття про родовий відмінок в німецькій мові. Вживання 

кон’юнктива ІІ для висловлення порад. Категорія стану. Загальна характеристика. 

Пасивний стан. Утворення Präsens Passiv з модальними дієсловами.  

 

Граматична компетенція 

Cтуденти мають засвоїти форми родового відмінку однини й множини й мати уявлення про 

сильну й жіночу відміни іменника; знати синонімічну форму родового відмінка – 

конструкцію з прийменником von+Dat.. Вони мають уміти вживати форми кондиціоналіс І 

для висловлення порад. Студенти мають повторити правила утворення форми теперішнього 

часу пасивного стану й уміти трансформувати речення з активного стану в пасивний, і 

навпаки. Знати значення пасивних конструкцій з модальним дієсловом (  

 
Змістовий блок 32 
Мови. Проблеми комунікації: канцелярська мова, вади мовлення. Мова жестів. 

Вивчення іноземних мов. Двомовність у сім’ї. Вживання прийменника «wegen». 

Складносурядні речення зі сполучниками «darum», «deshalb», «daher», «deswegen». 

Підрядні нереальні речення умови зі сполучником «wenn». 

 



Змістовий модуль 63. Мови. Проблеми комунікації: канцелярська мова, вади мовлення. 

Мова жестів. Вивчення іноземних мов. Мотивація вивчення іноземної мови. Які 

можливості дають знання іноземної мови? Двомовність у сім’ї.   

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити лексику до тем «Дошкільні заклади освіти. Школа» (die Krippe, 

der Kindergarten, die Grundschule, die Gesamtschule, das Gymnasium, die Realschule, die 

Berufsschule, die Sprachenschule, die Volkshochschule, der Schüler, die Schülerin, der Lehrer, die 

Hausaufgabe, der Unterricht, die Gruppe, der Kurs, die Prüfung, eine Prüfung bestehen, die Note, 

das Zeugnis, das Abitur, die Leistung, die Pause, lernen, unterrichten), «Шкільні предмети» 

(Mathematik, Physik, Chemie, Geschichte, Kunst, Deutsch, Sozialkunde u.a.), «Навчання в 

університеті» (die Universität, der Student, das Studium an der Universität, studieren, das 

Semester, die Wissenschaft, Germanistik, Wirtschaft, Pädagogik), «Здобуття професії» (das 

Praktikum, der Praktikant, die Lehre, der/die Auszubildende, die Erfahrung, die Kenntnisse), 

«Мова й комунікація» (die Sprache, die Kommunikation, die Fremdsprache, die Frage, die 

Antwort, die Stimme, das Missverständnis, das Wörterbuch, auf Deutsch, der Buchstabe, die 

Kanzleisprache, sprechen, reden, sich unterhalten, erzählen, fragen, antworten, diskutieren, 

erklären, nennen, meinen, buchstabieren, übersetzen, verstehen), а також опанувати нові 

лексичні одиниці (der Ausdruck, der Bart, die Methode, die Pflicht, das Vergnügen, das Zeichen, 

abhängen, ablehnen, erfinden, sich erkundigen, frieren, geeignet sein, klappen, leiden, sich 

rasieren, verwenden, exakt, merkwürdig, stolz, allerdings, allmählich, ebenso). Студентам треба 

опанувати також мовленнєві звороти для висловлення важливості певної речі (Ich finde es 

total wichtig, dass …; Für mich ist … wichtig, weil/denn …; Am allerwichtigsten ist 

…/Deshalb/Deswegen/Darum/Daher…), запитань про причину й обґрунтування думки 

(Warum/Wieso/Weshalb/Weswegen..?; weil…/…, denn…; Wegen…; Deshalb/ Deswegen/Darum / 

Daher; Aus diesem Grund …); висловлення нерозуміння інформації й перепитування (Sie 

sprechen so schnell, könnten Sie bitte langsamer sprechen./noch einmal wiederholen? Könnten Sie 

die Termine bitte wiederholen /noch einmal sagen/bitte etwas deutlicher/lauter wiederholen? ; 

Bedeutet das, dass ich …?; Entschuldigung, meinten Sie …? Meinen Sie damit, dass …?; Das letzte 

Wort habe ich nicht verstanden; Tut mir sehr leid, aber ich habe das nicht verstanden; .. habe ich 

noch nie gehört; …kenne ich nicht; Könnten Sie mir sagen, was das bedeutet/ ist?  Ich kann dir 

leider auch nicht sagen, was das bedeutet.)  

 

Мовлення 

Студенти мають уміти вести розмови, під час яких говорити про нездійсненні/нереальні 

умови (Wenn ich in dieser Situation wäre, …), наприклад, уявити себе президентом країни, чи 

переможцем лотереї, людиною, яка вільно володіє усіма мовами світу, чи може змінити щось 

у німецькій мові, знайшла на вулиці гаманець із великою сумою грошей. Вони мають уміти 

висловлювати важливість певної речі й уміти обґрунтувати свою думку; просити про 

надання інформації. З певних причин (спілкування іноземною мовою, вживання 

діалектизмів, вади мовлення, занадто швидкий темп мовлення, хвороба, канцелярська мова) 

комунікація між співрозмовниками може порушуватись, тому студенти мають уміти 

попросити співрозмовника повторити свої слова ще раз. Вони мають уміти взяти участь у 

рольовій грі й, наприклад, домовитись про зустріч із співрозмовником, який дуже швидко 

говорить; запитати про дорогу в співрозмовника, який говорить дуже нечітко/тихо. Вони 

мають уміти пояснити, що означають певні загальноприйняті в суспільстві жести. Студенти 

мають бути спроможні розповісти про те, чому вони вивчають німецьку мову, чи мають 

досвід вивчення інших іноземних мов, які мови вони планують чи хочуть вивчати й 

обґрунтувати свій вибір. Студенти мають на основі прочитаного тексту визначитися, до 

якого з типів людей, які вивчають іноземні мови, вони належать; розповісти про свій досвід 

вивчення іноземних мов і дати поради іншим. При цьому вони мають вміти вказати на 

важливість даного методу/способу вивчення мови й обґрунтувати свою думку. Студентам 

треба вміти представити в пленумі своє улюблене німецьке слово й пояснити своє 



вподобання. Студенти мають уміти розповісти про своїх знайомих, які зростали в двомовній 

сім’ї, чи якщо самі мають такий досвід, то поділитися ним з іншими студентами. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст текстів до теми «Мова. Вивчення іноземних 

мов». Вони, зокрема, мають зрозуміти зміст вікторини, у якій йдеться про різні типи учнів; 

поради людям, які вивчають іноземні мови; інтерв’ю з молодими людьми про їхній досвід 

вивчення іноземної мови; приватний лист подруги/друга з Німеччини, у якому вона/він 

запрошує приїхати до неї в гості й відвідувати курси німецької мови. Cтуденти мають 

зрозуміти літературний текст – уривок з книги журналістки турецького походження Гатіс 

Акиюн (Hatice Akyün) «Einmal Hans mit scharfer Soße: Leben in zwei Welten», присвячений 

проблемам двомовних сімей. Робота над текстами передбачає опрацювання нової лексики, 

виконання тестових завдань до змісту, обговорення прочитаного в пленумі, коментування 

інформації, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти написати коментар у форум на тему: «Успішне вивчення іноземних 

мов» і приєднатися до думки певної особи або ж ні, навести аргументи, пояснити, що вони 

вважають правильним, а що ні; відповідь на приватний лист подруги/друга з Німеччини, у 

якому пристати на пропозицію товариша, пояснити, які знання Вам важливо отримати під 

час курсу, написати про свої бажання щодо перебування в місті, екскурсії в інші німецькі 

міста й чому, що хоче отримати в подарунок Ваш товариш. Студенти мають уміти написати 

текст про своє улюблене німецьке слово й пояснити свій вибір. 

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух короткі діалоги, у яких йдеться про непорозуміння 

між співрозмовниками через порушення комунікації (співрозмовники спілкуються 

іноземною мовою, вживають діалектизми, мають дефекти мовлення, занадто швидко/нечітко 

говорять чи через хворобу взагалі не можуть розмовляти, вживають занадто канцеляризмів). 

Інтерв’ю з молодими людьми про те, чому вони вивчають німецьку мову або ж про власні 

методи вивчення іноземних мов. Робота над кожним з аудіо-текстів передбачає опрацювання 

нової лексики, виконання тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у 

пленумі, коментування інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми 

бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають розрізняти фонологічні пари a – ä, o – ö, u – ü . 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися з проблемами жителів Німеччини турецького 

походження, про які в своїй книзі «Einmal Hans mit scharfer Soße: Leben in zwei Welten» 

розповідає її автор Гатіс Акиюн (Hatice Akyün). Журналіст зростала в Німеччині і їй добре 

відома проблема двомовності в сім’ї.  

 

Змістовий модуль 64. Вживання прийменника «wegen». Складносурядні речення зі 

сполучниками «darum», «deshalb», «daher», «deswegen». Підрядні нереальні речення 

умови зі сполучником «wenn». 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають уміти пояснювати причину, обґрунтовувати власну думку, використовуючи 

для цього різноманітні засоби. Вони мають уміти висловлювати причинно-наслідкові зв’язки 

за допомогою складнопідрядних речень зі сполучником «weil», «da», складносурядних 

речень зі сполучниками «denn», «darum/deshalb/daher/deswegen», лексичного виразу «aus 

diesem Grund», а також прийменника «wegen», знати що цей прийменник вживається з 



родовим відмінком (або з давальним). Студенти мають засвоїти підрядні нереальні речення 

умови зі сполучником «wenn». Студенти мають знати порядок слів у складносурядному й 

складнопідрядному реченнях. 

 

Змістовий блок 33 
Професія, робота та практика. Професії й види діяльності. Робота в команді. Види 

зайнятості: переваги й недоліки. Побажання найманих працівники, приватних 

підприємців, студентів щодо умов праці. Працевлаштування: письмова заява, 

телефонна розмова. Оголошення про працевлаштування. Креативність. Інфінітивні 

конструкції в німецькій мові. Вживання частки «zu» з інфінітивом. Інфінітивні 

конструкції «nicht/nur brauchen + Infinitiv mit zu». 

 

Змістовий модуль 65. Професія, робота та практика. Професії й види діяльності. 

Робота в команді. Види зайнятості: переваги й недоліки. Побажання найманих 

працівники, приватних підприємців, студентів щодо умов праці. Працевлаштування: 

письмова заява, телефонна розмова. Оголошення про працевлаштування. 

Креативність. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити лексику до тем «Робота й професія» (die Arbeit, der Job, die Stelle, 

der Arbeitskollege, der Arbeiter, die Arbeiterin, der/die Angestellte, der Arbeitgeber, der 

Arbeitnehmer, die Aushilfe, der Chef, der Meister, der Profi, die Fabrik, der Arbeitsplatz, die 

Abteilung, das Büro, der Empfang, die Kantine, die Konferenz, die Maschine, der Export, der 

Import, die Bewerbung, der Lohn, der Vertrag, die Kündigung, die Überstunde, sich vorstellen, 

verdienen, arbeitslos, selbstständig), «Назви професій» (der Anwalt, die Anwältin, der 

Staatsanwalt, der Rechtsanwalt, der Architekt, der Arzt, der Bauer, der Dichter, der Handwerker, 

der Hausmann, die Hausfrau, der Journalist, der Kaufmann, die Kauffrau, der Mechatroniker, der 

Polizist, der Sänger, der Schauspieler, der Verkäufer), засвоїти нову тематичну лексику (der 

Auftrag, der Betrieb, die Forschung, das Gehalt, das Projekt, die Tätigkeit, das Team, beraten, 

betreuen, sich bewerben, entwickeln, erledigen, gründen, leiten, produzieren, unterstützen, 

vertreten, die Angabe, die Gelegenheit, die Hochschule, der Rest, der Stein, der Stiefel, sich 

anstrengen, dienen, sich einstellen auf j-n, sich gewöhnen an Akk., klagen, nachdenken, umarmen, 

unterscheiden, verlassen, vorhaben, aufmerksam, bunt üblich, zahlreich), мовленнєві звороти для 

розповіді про роботу (Ich bin…/habe…gearbeitet/gelernt; Davor habe ich als … bei… gearbeitet. 

Ich beende gerade meine Ausbildung/ meinen …kurs/.. Ich war … im Verkauf / im Lager / … tätig. 

Dort war ich für … zuständig. Ich habe ein Praktikum / einen Kurs gemacht. Ich habe leider noch 

keine Berufserfahrung), представлення ідей (Ein Geizhals / … wurde … vorgeschlagen, weil … 

Ein Genießer möchte …, deshalb würde er … vorschlagen; Mein Vater ist sehr sportlich/…, daher. 

..$ Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass …), оцінювання ідеї (Die Idee von deinem Genießer 

/ … ist toll/interessant/ …; Ach ich weiß nicht. Ist das etwas (zu)langweilig /stressig/ anstrengend/ 

teuer …? Das würde bedeuten, dass wir ... Mir gefällt am besten). Студенти мають опанувати 

звороти для написання заяви з проханням працевлаштувати їх (Mit großem Interesse…; Wie 

Sie aus meinen Unterlagen ersehen können, war ich in …/ …als … tätig. Ich habe dort bei … 

gearbeitet. Das ist eine große/kleine/ … Firma / ein großes Unternehmen, die/das .. 

herstellt./produziert./verkauft./ importiert./exportiert./ entwickelt. Ich konnte in verschiedenen 

Bereichen Erfahrungen sammeln. So war ich … Dabei habe ich … Zu meinen Tätigkeiten gehörte 

auch ... Ich bin es gewohnt, … / Ich kann mir sehr gut vorstellen, …/ Es fällt mir leicht, … /Es 

macht mir große Freude, … Über eine Einladung…), телефонної розмови з працедавцем про 

працевлаштування (Ich interessiere mich für die Stelle als… Ich rufe wegen Ihrer Anzeige in .. 

an… Sie suchen ... Ist das noch aktuell? Ja, die Stelle ist noch frei. Ja, dann stellen Sie sich doch 

einmal persönlich bei uns vor. Wie wäre es …? Bringen Sie doch bitte auch alle Ihre Unterlagen 

mit. Dann schicken Sie doch bitte Ihre Unterlagen bis … an …). 

 

Мовлення 



Студенти мають уміти вести бесіду на тему «Робота». На основі прочитаного тексту вони 

мають вирішити, до якого з видів працівників належать («креативні», «переконувачі», 

«оцінщики», «виконавці» тощо) і висловити також свою думку про інших одногрупників. 

Вони мають уміти запропонувати партнеру бізнес-ідею, обговорити її та поміркувати, що їм 

потрібно для впровадження цієї ідеї в життя, презентувати ідею в пленумі. Студенти мають 

вміти вести рольові ігри на тему «Розмови з працедавцем про працевлаштування». Їм треба 

знати основні правила ведення телефонної розмови, під час якої вони мають уміти 

представитись, поцікавитися, чи вільне ще місце праці, розповісти про свої якості/наявну 

освіту/ досвід роботи / знання іноземних мов тощо, запросити на співбесіду, попросити 

представити необхідні документи, завершити розмову. Студенти мають уміти домовитись з 

колегами про виїзд на природу, розпланувати час і обов’язки тощо. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст газетних оголошень з пропозиціями 

працевлаштування; тест про написання мотиваційного листа й перевірити свої знання про 

написання такого різновиду листів; мотиваційний лист певної особи; газетний текст про 

Новий рік як сприятливий час для нових починань, зокрема, і пошуку нового місця праці. 

Вони мають зрозуміти газетну статтю з порадами читачам, як можна стати більш 

креативним. Робота над текстами передбачає опрацювання нової лексики, виконання 

тестових завдань до змісту, обговорення прочитаного в пленумі, коментування інформації, 

висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти писати мотиваційний лист, дотримуючись загальноприйнятих у 

Німеччині норм; розповідь про вигадану особу, про те як змінилося її життя після того, як 

вона змінила професію, як їй жилося раніше, а як тепер. 

 

Аудіювання 

Студенти мають розуміти телефонні розмови між працедавцями й кандидатами на посаду; 

радіопередачу на тему «Як  підготуватися до співбесіди?» Робота над кожним з аудіо-текстів 

передбачає опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту почутого, 

обговорення аудіо-текстів у пленумі, коментування інформації, висловлення власної точки 

зору відносно актуальної теми бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають повторити правила артикуляції приголосних звуків b-p, g-k, d-t в німецькій 

мові, про оглушення дзвінких звуків [b], [ g], [d] в кінці слова. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають засвоїти правила ведення телефонних розмов з працедавцями в 

німецькомовних країнах: як розпочати розмову й завершити її, найбільш вживані мовленнєві 

звороти. Вони мають знати, як правильно писати мотиваційний лист.  

 

Змістовий модуль 66. Інфінітивні конструкції в німецькій мові. Вживання частки 

«zu» з інфінітивом. Інфінітивні конструкції «nicht/nur brauchen + Infinitiv mit zu». 

 

Граматична компетенція 

Студенти мають засвоїти основні правила вживання частки «zu» в німецькій мові; знати 

значення інфінітивних конструкцій з дієсловом brauchen: «nicht/nur brauchen + Infinitiv mit 

zu». 

 

Змістовий блок 34 
Сфера послуг. Бажання клієнта. Плани на відпустку. Робочі будні. Добрі наміри. 

Незвична подорож: Літня відпустка в сезон дощів. Планування літньої відпустки. 



Розмови з клієнтами.  Безособові конструкції з займенником «es». Підрядні речення 

мети з сполучником damit. Інфінітивні конструкції «(an)statt+zu+Infinitiv», 

«ohne+zu+Infinitiv».  

 

Змістовий модуль 67. Сфера послуг. Бажання клієнта. Плани на відпустку. Робочі будні. 

Добрі наміри. Незвична подорож: Літня відпустка в сезон дощів. Планування літньої 

відпустки. Розмови з клієнтами.   

 

Лексична компетенція 

Студенти мають повторити лексику до тем «Погода й клімат» (der Regen, der Schnee, die 

Sonne, der Wind, der Sturm, das Eis, der Nebel, das Gewitter, der Blitz, die Wolke, die Temperatur, 

minus/plus …Grad … unter/über Null, die Wärme, regnen, schneien, heiß, warm, kühl, kalt, schön, 

schlecht, regnerisch, nass, trocken, sonnig, windig, stürmisch, eisig, neblig, gewittrig, wolkig, 

bewölkt), «Подорожі» (der Urlaub, die Reise, der Tourist, das Gepäck, die Sehenswürdigkeit, die 

Stadtführung, die Stadtrundfahrt, der Stadtplan, das Reisebüro, die Touristeninformation, die 

Autovermietung, der Reiseführer, besichtigen), «Нічліг» (das Hotel, die Pension, die 

Ferienwohnung, der Campingplatz, das Zelt, die Jugendherberge, die Rezeption, die Lage, der 

Service, die Übernachtung, das Doppelzimmer, das Einzelzimmer, der Aufenthalt, die Halbpension, 

die Vollpension, die Aussicht, der Blick, reservieren, buchen), а також засвоїти нові лексичні 

одиниці (der Europäer, die Hitze, die Kälte, das Klima, der Tropfen, brennen, feucht, über/unter 

40 Grad, die Bürste, das Pflaster, das Waschmittel, die Zahnpasta, die Linie, in erster Linie, die 

Mühe, der Rückflug, das Tal, ankommen, sich bedanken, sich bedienen, begrüßen, bestätigen, ein 

Gespräch führen, mitteilen, vorbereiten allgemein), мовленнєві звороти для опису статистик / 

графіків (Die Statistik zeigt… ; In der Statistik geht es um …; … doppelt so viele … wie … ; … 

etwa gleich  viele… wie …; … nur halb so viele … wie …; … jede/r Zweite/Dritte…;  … 

mehr/weniger als die Hälfte/ein Drittel/ …;  … fast/ nur/ über .. ein Viertel/ …), презентації країни 

(Ich stelle euch … vor; Im August/Im Sommer ist es sehr heiß; Manchmal sind es über … Grad!; 

Man kann dort … besichtigen, z.B. …), ведення розмов з покупцями/клієнтами (Haben Sie einen 

(bestimmten) Wunsch? Sie wünschen? Darf ich Ihnen ... anbieten/empfehlen/ Wie wäre es mit 

…?/Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?/ Zahlen Sie bar oder mit EC-Karte/Kreditkarte? Ich 

hätte gern …; Dürfte ich Sie etwas fragen? Ist es möglich …? Sind Sie sicher? Ich kann mich noch 

nicht entscheiden. Das ist mir zu teuer/ zu …; Es kommt darauf an, was es kostet. Das muss ich mir 

noch überlegen. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Vielen Dank für Ihre Mühe/Hilfe ) 

 

Мовлення 

Використовуючи мовленнєві звороти, студенти мають уміти описувати діаграми до теми 

«Відпочинок. Плани на відпустку», «Улюблені місця відпочинку німців»; вести діалогічне й 

монологічне мовлення про улюблену погоду, зокрема, про улюблені заняття, місце 

перебування, а також про те, яка погода їм взагалі не до вподоби й чим вони займаються в 

цей час, про улюблений ландшафт і причину своїх уподобань; уміти представити країну, у 

якій вони б хотіли провести літній відпочинок у серпні (розповісти про місцевий клімат, чим 

приваблює ця країна туристів, чим можна зайнятися під час відпочинку в цій країні). 

Студенти мають засвоїти необхідні мовленнєві звороти й брати участь у рольовій грі 

«Розмови з клієнтами» (вони мають уміти звернутись до покупця, запропонувати щось 

клієнтові, попросити в продавця про допомогу, вагатися з придбанням товару, завершити 

бесіду), наприклад, у галантерейному магазині мати намір придбати зубну щітку, пасту, 

пластир і порошок до прання, прийти в сувенірну крамницю з бажанням купити для 

товариша типовий німецький сувенір.  

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти зміст діаграм до теми «Відпочинок. Плани на 

відпустку», «Улюблені місця відпочинку німців»; текстів-інтерв’ю з молодими людьми про 

мету, з якою вони приїхали до Німеччини; текст газетної статі про незвичний для європейців 

відпочинок: у Південному Омані в сезон дощів. Робота над текстами передбачає 



опрацювання нової лексики, виконання тестових завдань до змісту, обговорення прочитаного 

в пленумі, коментування інформації, висловлення власної думки. 

 

Письмо 

Студенти мають уміти описувати діаграми до теми «Відпочинок. Плани на відпустку», 

«Улюблені місця відпочинку німців»; написати розповідь про свої приготування до 

подорожі, про те, які речі вони неодмінно беруть із собою в дорогу; діалоги між 

співробітником фірми/продавцем і клієнтом/покупцем (наприклад, Ви працюєте в 

туристичній агенції. Клієнт має бажання поїхати на відпочинок на Вашу батьківщину. 

Запропонуйте йому цікаві місця для відпочинку). Студентам треба вміти написати твір-

розповідь про те, щоб вони змінили в своєму житті, використовуючи при цьому інфінітивні 

конструкції «(an)statt+zu+Infinitiv», «ohne+zu+Infinitiv». Вони мають також уміти написати 

лист-допис у форум з порадами людині, яка є незадоволена своїм життям і прагне щось у 

ньому змінити; лист-запит на фірму, яка займається виготовленням годинників з зозулею й 

попросити надати Вам інформацію про вартість таких годинників, вартість і терміни 

доставки, сервісні центри в Вашому місті). Робота над текстами передбачає опрацювання 

нової лексики, виконання тестових завдань до змісту, обговорення прочитаного в пленумі, 

коментування інформації, висловлення власної думки. 

 

Аудіювання 

Студенти мають уміти сприймати на слух розмови між співробітниками фірм і клієнтами, 

між співробітниками (начальник і підлеглий); приватну телефонну розмову про нещодавній 

відпочинок в екзотичній країні. Робота над кожним з аудіо-текстів передбачає опрацювання 

нової лексики, виконання тестових завдань до змісту почутого, обговорення аудіо-текстів у 

пленумі, коментування інформації, висловлення власної точки зору відносно актуальної теми 

бесіди. 

 

Фонетична компетенція 

Студенти мають уміти читати діалоги, правильно наголошувати слова (логічний наголос). 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти мають змогу ознайомитися з актуальними статистичними даними, присвячені 

планам на відпустку й улюбленим місцям відпочинку німців, провести паралелі з 

аналогічними даними про українців. 

 

Змістовий модуль 68. Безособові конструкції з займенником «es». Підрядні речення 

мети з сполучником «damit». Інфінітивні конструкції «(an)statt+zu+Infinitiv», 

«ohne+zu+Infinitiv».  

 

Граматична компетенція 

Студенти мають засвоїти  безособові конструкції з займенником «es» (Es ist einfach/schwierig/ 

…; Es ist so weit.; Es gibt … Es ist Nacht/Sommer/…; Es regnet. Es ist heiß, neblig, …; Es sind 

vierzig Grad. Es fängt an zu regnen. Wie geht es Ihnen?) й правильно вживати їх у реченні. Вони 

мають засвоїти підрядні речення мети зі сполучником «damit», уміти правильно вживати їх, 

знати, у якому випадку їх можна замінити на синонімічну конструкцію – інфінітивний зворот 

«um … zu + Infinitiv». Студенти мають знати значення інфінітивних конструкцій «(an)statt … 

zu + Infinitiv», «ohne … zu + Infinitiv», уміти правильно вживати їх у реченні. 

 

Змістовий блок 35 
Усе про житло. Відвідання квартири. Вирішення конфліктів із сусідами. Життя в 

сучасному практичному житлі. Робота й житло. Двочастинні сполучники. Дієслова з 

прийменниками і займенникові прислівники. Допустовий прийменник trotz + родовий 

відмінок. Кон’юнктив ІІ минулого часу: відмінювання й нереальні речення бажання. 

 



Змістовий модуль 69. Усе про житло. Огляд квартири. Вирішення конфліктів із 

сусідами. Життя у сучасному практичному житлі. Робота й житло.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Усе про житло»: der Abfall, die Ausfahrt, die 

Breite, der Gang, die Garderobe, das Gebäude, der Lift, die Klimaanlage, die Länge, der Ofen, der 

Vorort, heizen, klappen (einen Tisch), läuten, der Angehörige, die Bibliothek, die Erde, die 

Frechheit, der Lastwagen, das Lager, der Nachteil, die Trambahn, der Transport, der Vorteil, der 

Wahnsinn, aufwachen, etw. abmachen, enthalten (sich) leisten, reagieren, vergrößern, berufstätig, 

schick, siehe, sowieso, im Voraus, meinetwegen, trotz, von außen. Вони також повинні опанувати 

важливі мовленнєві звороти для висловлення перебільшення (Die Wohnung ist einfach super! 

Sie …; Stellen Sie sich nur vor, …; Das Beste kommt noch! Sie …; Eine einmalige Gelegenheit; 

Genau das richtige für Sie!), подиву (Unglaublich! / Wahnsinn!; Ach, wirklich? Das ist ja nicht zu 

glauben!; Das ist zu schön, um wahr zu sein), симпатії (Das kann ich gut verstehen; Du Arme; Ja, 

wirklich; Ja, hättest du mal nicht…; Ja, jetzt ist es zu spät; Oje! Und kannst du nicht …), ввічливе 

вираження критики (ich wollte Dich / Sie noch um etwas bitten …; Ich hätte da eine bitte an Sie 

…; Wir hatten doch abgemacht, dass…; Wäre es vielleicht möglich, …; Könnten Sie bitte …?; Es 

wäre schön, wenn Sie da etwas Rücksicht nehmen könnten), реакції на критику з подивом (Ach, 

wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen; Tatsächlich?; Das ist ja merkwürdig / seltsam; So 

was ist mir ja noch nie passiert; Das ist ja blöd), дружньої реакції на критику (Entschuldige bitte! 

/ Entschuldigen Sie bitte! Das / Es tut mir schrecklich leid; Daran habe ich gar nicht gedacht; Klar, 

geht in Ordnung; Das verstehe ich doch. Ich werde ab jetzt daran denken), реакції на критику із 

злістю (Meinetwegen; Das ist ja wohl die Höhe / eine Frechheit; Das ist ein starkes Stück; Das ist 

doch nicht mein Problem; Wenden Sie sich doch bitte an …; Das ist ja lächerlich). 

 

Мовлення  

Студенти повинні мати навички описувати омріяне житло на основі власного малюнку, 

виражати перебільшення, подив, симпатію, ввічливо висловлювати критику, а також 

реагувати на неї з подивом, із злістю чи по-дружньому. Усі ці навички студенти також 

повинні вміти використовувати в ситуативному мовленні («Продаж квартири з 

перебільшеним описом», «Чому багато людей по професії змушені їздити між двома 

містами?»), у рольових іграх («Вирішення конфліктів із сусідами», «Після переїзду в нову 

квартиру»), у висловленні власної думки на основі короткого перегляду тексту про події в 

Німеччині. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти тексти про сучасне практичне житло й дивне житло в 

Берліні та дати відповіді на запитання щодо змісту прочитаного. Також вони повинні 

прочитати діалоги у вигляді порад для вибору практичного житла й виконати граматичні 

вправи. 

 

Письмо 

Студенти повинні на основі почутого аудіо-тексту описати проблему між сусідами й знайти 

можливий шлях її вирішення, а на основі прослуханого радіорепортажу уміти написати про 

переваги й недоліки життєвої ситуації, коли люди їдуть на роботу в інше місто. Студенти 

повинні також мати навички пошуку в тексті «З історії Німеччини» фактів на задану тему та 

їхнього мовного оформлення.  

 

Аудіювання 

Студенти мають сприймати на слух аудіо-тексти про омріяне житло, його види (новобудова, 

хмарочос, старий будинок, cекційний будинок) і виконати завдання до змісту почутого. А 

прослуховування та опрацювання серії коротких аудіо-текстів, які містять інформацію про 

омріяне житло, передбачає вирішення тестових завдання до змісту почутого, обговорення 

почутого в пленумі та в групах. Також студенти мають сприймати на слух радіорепортаж про 



людей, що працюють і живуть у різних містах і визначати правильні/неправильні 

висловлювання до змісту почутого. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти отримують інформативна довідку про різні види житла в Німеччині. 

 

Змістовий модуль 70. Кон’юнктив ІІ минулого часу: відмінювання й нереальні речення 

бажання. Дієслова з прийменниками й займенникові прислівники. Двочастинні 

сполучники. Допустовий прийменник trotz + родовий відмінок. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні уміти відмінювати дієслова в кон’юнктиві ІІ минулого часу у всіх особах 

однини й множини, а також будувати нереальні речення бажання. Також вони повинні вміти 

зробити правильний порядок слів у реченні з двочастинними сполучниками entweder … oder, 

nicht nur … sondern auch, zwar … aber, правильно вживати в реченнях дієслова з 

прийменниками, займенниковими прислівниками, а також допустовий прийменник «trotz» з 

родовим відмінком. 
 

Змістовий блок 36 
Серед друзів. Ігри з друзями. Правила гри (покрокова інструкція). Форми звертання на 

«ти» і на «Ви». Бесіди про друзів і колег, детальний опис друзів. Пошук партнера он-

лайн. Поради самотнім, які не знайшли ще своєї «половинки». Вживання сполучника 

«falls» у підрядному реченні умови. Слабка відміна іменників. Двочастинний 

сполучник «je … desto». Підрядне означальне речення з прийменником. Відмінювання 

субстантивованих прикметників.  

 

Змістовий модуль 71. Серед друзів. Ігри з друзями. Правила гри (покрокова інструкція). 

Форми звертання на «ти» і на «Ви». Бесіди про друзів і колег, детальний опис друзів. 

Пошук партнера он-лайн. Поради самотнім, які не знайшли ще своєї «половинки».   

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Серед друзів»: die Enttäuschung, die Freundschaft, 

die Fröhlichkeit, die Gemeinschaft, die Gewohnheit, der Humor, der Kuss, der Verlust, das 

Vertrauen, der Zorn, zweifeln, treu, zornig, der Bau, der Eindruck, der Einfluss, das Kuvert, die 

Stellung, die Vergangenheit, der Vergleich, im Vergleich zu, die Vorstellung, die Werbung, die 

Wirklichkeit, in Wirklichkeit, das Wohl, der Zweck, annehmen, anschauen, aussprechen, (sich) 

bemühen, erhalten, sich gefallen lassen, (sich) hinsetzen, verzeihen, vorziehen, (eine Karte) ziehen, 

(sich) zwingen, mehrere, notwendig, nützlich, allmählich, ebenso, gar, je … desto, neulich. Вони 

також повинні опанувати важливі мовленнєві звороти для висловлення таких потреб: 

пропонувати звертання на ти (ich fände es schön / nett, wenn wir uns duzen. Ich bin …; Übrigens, 

von mir aus können wir uns gern duzen. Ich heiße …; Wir sagen hier alle Du zueinander. Wenn es 

Ihnen recht ist, dann können wir uns gern duzen; Ach, wollen wir uns nicht lieber duzen?), 

приймати форму звертання на ти (Ja, gern! Ich heiße …; Das ist nett, …; Schön! Hallo … Ich 

bin …; Alles klar! Ich heiße … ), бути у грі (Mannschaft bilden; ein Kärtchen ziehen; etwas 

erraten; dran sein; einen Punkt erhalten; du bist dran; das ist gegen die Regel!; man muss auch 

verlieren können; juhu, gewonnen! Verloren, okay. Jetzt aber Revanche!). Вони також мають 

вміти розкрити значення незнайомого слова (Revanche). 

 

Мовлення 

Студенти повинні мати навички ситуативного висловлення власної думки щодо подій на 

основі серії фотографій; також щодо форм звертання до людей у рідній країні та ігор, у які 

студенти грають. Студенти повинні вміти висловити думку на основі 74зика74ого74ті, чому 

один герой звертається до іншого на «Ви», а той з ним на «ти»? Студенти мають могти вести 

гру між двома командами у відгадування слів. Також вони повинні вміти розпитати один 



одного, які заходи організовують у вихідний час зі своїми друзями, знайомими, сусідами, а 

також відреагувати на запитання. Студенти мають вміти вести ситуативне мовлення на 

основі картинок, розпочати й підтримувати дискусію на основі прочитаного тексту, 

провадити діалогічне мовлення у формі інтерв’ю, у спонтанному мовленні на основі 

картинок догадатися, ким є головні герої по професії, вміти підготувати й виступити з 

доповіддю про дует коміків і кабаретистів Ursus & Nadeshkin. 

 

Читання 

Студенти мають вміти, прочитавши серію коротких текстів, упорядкувати їх за картинками. 

Також вони мають прочитати й зрозуміти оголошення про митців, знайомства, текст про те,  

як бути, коли партнер/партнерка припиняє стосунки зі своєю другою половинкою, а також 

виконати завдання до змісту прочитаного. 

 

Письмо 

Студенти повинні вміти написати відповіді на запитання на основі прочитаних коротких 

текстів (2-4 речення). Також вони повинні вміти написати короткі тексти про своїх друзів, 

знайомих, колег, сусідів, з якими вони щось разом організовують; вміти після прочитання 

тексту знайти й записати в таблицю факти про життя головних героїв; також мають могти 

написати завдання й запитання для партнера / партнерки на основі прочитаного тексту; 

написати доповідь про дует коміків і кабаретистів Ursus & Nadeshkin. 

 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух серію коротких 75зика75ого75тів та діалогів про 

друзів і знайомих, розрізняти ситуації, коли звертання відбувається на «ти» і «Ви», чи 

пропонується звертання на «ти» і вміти відреагувати на цю пропозицію, а також виконати 

низку завдань до почутого. Вони повинні також могти після прослуховування пісні про 

подруг дати відповіді на запитання, а після прослуховування радіо-передачі про пошук 

партнера он-лайн виконати завдання щодо змісту почутого. Студенти мають вміти 

розповісти про свої враження після прослуховування уривку з вистави швейцарським 

діалектом. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються з формами та ситуаціями звертання на «ти» і на «Ви»,  а також з 

правилами пропонування форми звертання на «ти». Крім цього вони знайомляться з 

порадами й підказками, що робити, коли партнер/партнерка розриває стосунки зі своєю 

половинкою? 

 

Змістовий модуль 72. Вживання сполучника «falls» у підрядному реченні умови. Слабка 

відміна іменників. Підрядне означальне речення з прийменником. Двочастинний 

сполучник «je … desto».  Відмінювання субстантивованих прикметників.  

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні засвоїти правила відмінювання іменників слабкої відміни в називному, 

давальному й знахідному відмінку в однині й множні та вміти застосувати ці знання під час  

виконання граматичних вправ. Також вони повинні вміти граматично правильно скласти 

речення із сполучником «falls», а також двочастинним сполучником «je … desto». Студенти 

повинні вміти утворити й відмінювати в називному, давальному й знахідному відмінках в 

однині й множині субстантивовані прикметники чоловічого, жіночого родів та в множині й 

правильно вживати їх у реченні, могти граматично правильно утворити підрядне означальне  

речення з прийменником, зважаючи на відмінювання останнього. 

 

Змістовий блок 37  
Техніка й побут. Робоче місце. Інструкції з використання техніки. Інтернет-форуми. 

Типові помилки під час використання комп’ютерної техніки. Нереальні речення 



порівняння із сполучником «als ob». Підрядні речення часу із сполучниками «während», 

«nachdem», «bevor». 

 

Змістовий модуль 73. Техніка й побут. Робоче місце. Інструкції з використання техніки. 

Типові помилки під час використання комп’ютерної техніки. Інтернет-форуми.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Техніка й побут»: die Daten, das Laufwerk, der 

Knopf, der Kopierer, das Menü, das Netz, die Steckdose, der Stecker, die Taste, die Verbindung, 

klicken, tippen, technisch, im Betrieb, der Alarm, das Eigentum, die Frechheit, der Mülleimer, die 

Nachfrage, der Kunststoff, die Sitzung, die Tatsache, der Witz, der Wohnblock, abtrocknen, 

angehen, anschaffen, ausrechnen, ausschließen, beruhigen, beschließen, erscheinen, erschrecken, 

genehmigen, klopfen, verschlechtern, verursachen, verwechseln, ausgeschlossen sein, ewig, 

höchstens, kritisch, reif, verantwortlich, voraus, im Voraus, wahnsinnig, nachdem. Вони також 

повинні опанувати важливі мовленнєві звороти для висловлення таких потреб: просити про 

допомогу (Entschuldigung, ich bin zum ersten Mal hier; Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie das 

hier funktioniert?; Und was muss ich dann machen?), щось пояснювати (Kein Problem, gern; 

Sehen Sie, zuerst müssen Sie hier …; Dann öffnet sich …; Danach …; Und dann; Zuletzt müssen 

Sie), проявляти розуміння (Mir geht es (manchmal) genauso; Das Gefühl (Problem) kenne ich 

gut; Ich wüsste auch gern …), дати пораду (Ehrlich gesagt, das würde ich…; Lass dir das nicht 

gefallen; Tatsache ist doch …; Daher solltest Du …), реагувати з подивом / критично (Wie kann 

man so etwas (ins Internet) schreiben!; Ehrlich gesagt hat man den Eindruck dass, als ob …; Keine 

Ahnung, wieso Sie / dich das so aufregt; Das gibt es doch gar nicht!; So ein Verhalten ist doch 

ausgeschlossen!; Das finde ich unmöglich!), щось коментувати (Ich sehe das auch so wie du / wie 

…; Grundsätzlich würde ich dir ja zustimmen, aber …; Ich denke, so kann man das nicht sehen), 

щось планувати (Während ich …, könntest du schon mal ..; Vorher müssen wir aber noch …; Lass 

mich das machen, ich …). Студенти також повинні вміти розкрити значення незнайомого 

слова (Druckertreiber); упорядковувати слова за значеннями; доповнювати речення 

дієсловами відповідно до їхнього значення та в правильній граматичній формі. 

 

Мовлення 

Студенти повинні вміти попросити про допомогу в рольовій грі. Також вони повинні могти 

після перегляду серії фотографій розкрити зміст ситуації, а також розповісти про проблеми з 

технікою, які траплялися в їхньому житті. Студенти повинні вміти пояснити, як працюють 

пристрої (CD програвач, мобільний телефон, мп3 плеєр). Також у формі гри вони мають 

вміти спланувати по групах культурну поїздку колег по роботі з обідом. 

 

Аудіювання 

Студенти повинні зрозуміти й могти після прослуховування серії коротких 76зика76ого76тів 

про використання техніки за допомогою інструкції виконати завдання до змісту почутого; 

сприймати на слух пісню німецькою мовою й порівнювати текст пісні із своїми здогадками 

щодо змісту пісні.  

 

Читання 

Студенти повинні прочитати й зрозуміти короткі тексти (оголошення, записки, короткі 

емейл-повідомлення) про виробничі проблеми; інструкції з використання техніки 

(наприклад, камери схову на вокзалі) та дописи на Інтернет-форуми; художній текст,  

виконати вправи до змісту текстів. 

 

Письмо 

Студенти повинні вміти написати коментар до одного з прочитаних коротких текстів з 

Інтернет-форуму про одну з видів залежності, а також прокоментувати коментар свого 

сусіда. Вони також мають могти переробити текст пісні, запропонувавши власні 

продовження речень. 



 

Соціокультурна компетенція 

Студенти знайомляться з порадами, як можна допомогти людині, якщо вона є залежною від 

комп’ютера / інтернету. 

 

Змістовий модуль 74. Нереальні речення порівняння із сполучником «als ob». Підрядні 

речення часу із сполучниками «während», «nachdem», «bevor». 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні правильно складати нереальні речення порівняння із сполучником «als ob» 

у теперішньому й минулому часах, а також підрядні речення часу із темпоральними 

сполучниками «während», «nachdem», «bevor». 

 

Змістовий блок 38 
Усе про продукти. «Закони Мерфі». Світ незвичайних виробів. Бажання клієнтів. 

Рекламація товарів і послуг. Реклама. Підрядні означальні речення із сполучниками 

«was» i «wo». Дієприкметник недоконаного виду у ролі прикметника. Двочастинні 

сполучники «weder … noch» i «sowohl … als auch». 

 

Змістовий модуль 75. Усе про продукти. «Закони Мерфі». Світ незвичайних виробів. 

Бажання клієнтів. Рекламація товарів і послуг. Реклама.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Усе про продукти»: das Abgas, das Altenheim, die 

Bedingung, die Darstellung, der Druck, die Einzelheit, die Entfernung, der Fortschritt, der Gang, 

die Gaststätte, der Geschmack, das Gesetz, der Griff, der Lautsprecher, de Margarine, das Mehl, 

die Möglichkeit, der Monitor, die Reklame, Spezial-, das Sprichwort, die Strecke, das Taschenbuch, 

das Urteil, das Verständnis, die Wirkung, der Zustand, der Zweifel, sich beziehen auf, erfüllen, 

geraten in, küssen, lächeln, sich lohnen, rechnen, schieben, verlangen, versichern, sich wundern, 

durcheinander, farbig, frech, gewöhnlich, innere, künstlich, lebendig, lebensgefährlich, steil, still, 

völlig, vorig-, weiblich, witzig, ebenfalls, sobald, solange, sowohl … als auch …, weder … noch, 

vorhin. Вони також повинні опанувати такі важливі мовленнєві звороти для висловлення 

таких потреб: розчарування / подиву, здивування (Ich bin wirklich sehr verärgert / enttäuscht; 

Das wundert / überrascht mich; Also ich muss sagen, das hat mich schon etwas enttäuscht), 

скаржитися (Das geht doch nicht; Das kann man doch nicht machen), точніше описувати 

проблему (Ich musste nun leider feststellen, dass …; Dazu möchte ich aber noch anmerken, dass ..; 

Es war abgemacht, dass …; Das Hauptproblem war …), реакція на клієнтів з розумінням 

ситуації (Ich kann verstehen, dass Sie verärgert / enttäuscht sind; Selbstverständlich …; Ach, 

wirklich? Das ist wirklich sehr ärgerlich; Da sehe ich leider nur eine Möglichkeit, nämlich …; Ich 

werde mich sofort persönlich darum kümmern). Студенти повинні могти розкрити значення 

мовленнєвого звороту etwas geht schief на основі запропонованих варіантів відповідей, також 

вони повинні вміти правильно обрати речі, зображені на картинках і вставити їх у речення. 

 

Мовлення 

Студенти повинні вміти розкрити зміст подій на основі серії фотографій, розказати про 

незручні ситуації / невдачі, які трапилися з ними, розповісти про ситуації, які підпадають під 

«закони Мерфі»; вміти описати можливості виробів, зображених на малюнках (іграшковий 

ведмедик, кулькова ручка й зубна щітка). Також вони повинні висловити власну думку про 

те, як функціонує зображена на малюнку іграшка; як можна назвати зображені на малюнках 

продукти й розповісти, які в них функції; які реклами, на думку студентів, є найбільш 

вдалими. Студенти теж повинні мати навички укладання й ведення діалогу на тему «Скарги 

клієнтів за надані неякісні послуги» на основі прочитаних чотирьох коротких текстів. Вони 

також мають могти спонтанно висловитися про те, яке враження на них справляють 



зображені на картинках чотири жінки з реклами, а також на основі прочитаного тексту 

висловитися щодо трьох запропонованих ситуацій. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти короткі тексти про різні вироби, їхні можливості, 

скарги клієнтів за надані послуги, жінок у рекламі й виконати вправи до змісту прочитаного. 

Також вони повинні зрозуміти текст «Найкраще з мого життя» німецького журналіста 

Акселя Гаке й виконати вправи до змісту прочитаного. 

 

Аудіювання 

Студенти повинні могти впорядкувати картинки до змісту прослуханих коротких аудіо-

файлів, а також сприймати на слух радіоінтерв’ю про жінок у рекламі упродовж 20 ст. і 

виконати вправи до змісту почутого. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються із зміною образу жінки в рекламі упродовж 20 ст. 

 

Змістовий модуль 76. Підрядні означальні речення із сполучниками «was» i «wo». 

Дієприкметник недоконаного виду у ролі прикметника. Двочастинні сполучники 

«weder … noch» i «sowohl … als auch». 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні вміти правильно складати відносні речення із сполучниками «was» i «wo»,  

утворити дієприкметник недоконаного виду в чоловічому, жіночому, середньому родах та в 

множині в називному відмінку з означеним чи неозначеним артиклем і використовувати його 

в реченні як прикметник. Вони мають уміти правильно утворити речення з двочастинними 

сполучниками «weder … noch» i «sowohl … als auch». 

 

Змістовий блок 39 
Людина й суспільство. Правила поведінки: Як поводити себе з іншими людьми? Як не 

втратити дружній тон розмови? Правила хорошого тону: джентльмени  знову в моді. 

Інші країни, інші звичаї. Книга барона Адольфа фон Кнігге «Про спілкування з 

людьми». Майбутній час футурум I. Вживання прийменників «innerhalb», «außerhalb» з 

родовим відмінком. Підрядні речення причини зі сполучником «da». 

 

Змістовий модуль 77. Людина й суспільство. Правила поведінки: Як поводити себе з 

іншими людьми? Як не втратити дружній тон розмови? Правила хорошого тону: 

джентльмени знову в моді. Інші країни, інші звичаї: запрошення в гості. Книга барона 

Адольфа фон Кнігге «Про спілкування з людьми».  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Обходження з людьми»:. Die Kontrolle, die 

Vorschrift, die Genehmigung, die Parkuhr, das Verbot, verhindern, bestimmen, die Absicht, der 

Autor, die Autorin, die Ehe, die Gegenwart, in Gegenwart, die Geschwindigkeit, das Gewürz, die 

Öffentlichkeit, die Rolle, der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, der Standpunkt, die Ursache, die 

Waffe, die Zeile, beweisen, einstellen, erhöhen, frieren, sich scheiden lassen, schimpfen, 

(an)schreien, schützen, stoppen, überreden, verabschieden, sich verspäten, vorkommen, sich 

weigern, zusammenfassen, beleidigt, gleichberechtigt, offen, eben, innerhalb, selten. Вони також 

повинні опанувати такі важливі мовленнєві звороти для висловлення таких потреб: 

вибачення (tut mir leid, das ist mir wirklich unangenehm…; Sie haben ja vollkommen recht; Ich 

wollte nur schnell …; Es war doch keine Absicht; Es wird bestimmt nie wieder vorkommen; Ach du 

liebe Zeit!; Das habe ich völlig vergessen / übersehen), когось переконувати (Ach, kommen Sie, 

so schlimm war das doch gar nicht; Ach, seien Sie doch bitte so nett; Können Sie nicht mal ein 

Auge zudrücken?), не приймати вибачення (Aber das geht doch nicht; Das ist nicht in Ordnung; 



Das kommt überhaupt nicht in Frage), судити на підставі чогось (Ich finde, eigentlich der Mann 

hat Recht; Ja, aber zuerst… und dann …; Ich finde es wichtig, dass …; Ich finde es unmöglich, 

wenn…). Студенти також повинні вміти розкрити значення незнайомого слова 

(vorschriftswidrig). 

 

Мовлення  

Студенти повинні вміти на основі серії фотографій дати відповіді на питання щодо змісту 

подій. Також вони повинні могти висловити власну думку про поведінку двох героїв на 

основі серії аудіо-текстів; яким, на їхню думку, має бути джентльмен; хороші манери жінок і 

чоловіків. А ще студенти мають провести рольову гру у формі ток-шоу про поведінку людей 

на основі трьох запропонованих ситуацій на вибір і схеми ведення діалогу. Також вони 

мають уміти аргументувати в групах одну з точок зору на тему «Гарні манери – це ще досі 

актуально?» й презентувати свої результати. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти тексти про моду на джентльменів, звичаї інших 

народів, барона Адольфа Кнігге й виконати завдання до змісту прочитаного. 

 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух серії коротких діалогів про поводження з 

людьми, вирази обличчя, систему безпеки аеропорту і діалог про неприємності вуличного 

руху та виконати завдання до змісту почутого. 

 

Міжкультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються із звичаями інших народів. 

 

Змістовий модуль 78. Майбутній час футурум I. Вживання прийменників «innerhalb», 

«außerhalb» з родовим відмінком. Підрядні речення причини зі сполучником «da». 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні вміти утворити майбутній час футурум I для першої, третьої особи однини 

та першої множини й укладати з ним прості речення, а також з підрядним і сурядним 

зв’язком. Також вони повинні засвоїти правильне використання німецьких прийменників 

«innerhalb», «außerhalb» з родовим відмінком, а також вміти правильно будувати підрядні 

речення причини із сполучником «da». 

 

Змістовий блок 40 
Порада й допомога. Сучасна юридична консультація. Волонтерство. Приклади для 

наслідування. Докори сумління. Давай поговоримо про це. 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. 

 

Змістовий модуль 79. Порада й допомога. Сучасна юридична консультація. 

Волонтерство: добровільні помічники в Німеччині. Приклади для наслідування. 

Докори сумління. Давай поговоримо про це.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «Порада й допомога»: der Beweis, die Erlaubnis, der 

Prozess, berücksichtigen, bestrafen, betrügen, regeln, verurteilen, fair, der Briefträger, der 

Bürgersteig, der Club, die Demonstration, das Ereignis, der Frieden, das Instrument, der Kasten, 

der Nichtraucher, die Nichtraucherin, das Parkhaus, die Recherche, der Sinn (wenig / keinen) Sinn 

haben, die Summe, die Tafel, das Verhältnis, der Wirt, die Wirtin, aufheben, ausstellen, 



beschädigen, betragen, (sich) einsetzen für, erfahren, fürchten, retten, verraten, versäumen, blind, 

endgültig, entschlossen sein, finanziell, großzügig, mündlich, negativ, rege, taub, unheimlich, 

gratis, kürzlich, außer. Вони також повинні опанувати такі важливі мовленнєві звороти для 

висловлення таких потреб: прохання про допомогу (Ich bin in einer verzweifelten / komischen / 

unglaublichen / … Situation; Ich weiß nicht, was ich machen soll; Sie müssen mir helfen, ich …; Ich 

weiß nicht mehr weiter), заспокоювати когось (Beruhigen Sie sich doch; Das kann doch 

jemandem mal passieren; Ich bin ganz sicher, dass …; Keine Sorge, ich werde Ihnen (dabei) 

helfen), пропонувати рішення чогось (Bevor wir Ihnen helfen können / was machen können, 

brauchen wir noch …; Bis wir …, müssen Sie leider Geduld haben; Ich habe da eine Idee / einen 

Vorschlag; Wie wäre es denn, wenn …?), розпитувати про щось (Jetzt erzählen / sagen Sie erst 

mal …; Was genau ist denn Ihr Problem?; Seit wann ist …? Was haben Sie gemacht, bevor …?), 

зобов’язуватися (sich für etwas begeistern; sich für etwas einsetzen; sich für etwas engagieren; 

bei etwas mitmachen). Студенти також повинні могти розкрити значення незнайомих слів (das 

Gericht, der Richter, der Rechtsanwalt, der Angeklagte) на основі картинок. 

 

Мовлення 

Студенти повинні могти на основі серії фотографій дати відповіді на питання щодо змісту 

подій; розповісти з власного досвіду про проблеми з фірмами чи органами влади; 

презентувати рекламні оголошення й давати відповіді на запитання; розказати про минулі чи 

майбутні особисті зобов’язання / захоплення  / допомогу у проведенні чи організації якогось 

заходу (2-3 хвилини); висловитися про свої особисті приклади для наслідування на основі 

власних нотаток; обґрунтувати власну думку про обраний аргумент до теми «Питання 

совісті» й навести власні аргументи; висловити власну думку на основі переглянутих 

картинок, прочитаних коротеньких текстів і прослуханих 80зика80ого80ті на тему 

громадські ініціативи, приклади для наслідування, питання совісті. Крім цього студенти 

мають мати навички участі в рольовій грі на тему «Вирішення проблем». 

 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух серію коротких аудіо-текстів «Нассір отримує 

листа», радіо-новини, а також інформацію про приклади для наслідування й виконати 

завдання до змісту почутого. 

 

Читання 

Студенти повинні прочитати й зрозуміти тексти про сучасну правову консультацію,  

добровільних помічників, докори сумління й виконати завдання до змісту прочитаного. 

 

Письмо 

Студенти, працюючи у групах, мають оволодіти навичками написання рекламного 

оголошення. Також вони повинні вміти написати короткий текст про власні приклади для 

наслідування на основі попередньо написаних опорних слів. Студенти мають уміти написати 

приватного листа до певної особи й попросити в неї поради етичного характеру (наприклад, 

у Вас на фірмі нова співробітниця, привітна особа, завжди готова прийти на допомогу; однак 

вона дуже пітніє й від неї не дуже добре пахне. Чи треба їй про це сказати?) 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються з досвідом роботи добровільних помічників у Німеччині та 

їхньою мотивацією допомогти іншим людям.   

             

Змістовий модуль 80.  
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. 



 

Граматична компетенція 

Студенти повинні вміти будувати підрядні речення часу з темпоральними сполучниками 

«seit(dem)», «bis»» модальні речення з сполучником «indem»; модальні речення зі 

сполучником «ohne dass» і знати правило заміни на синонімічні їм інфінітивні звороти 

«ohne… zu + Infinitiv», використовувати їх у мовленні. Також вони повинні вміти 

провідміняти артикль чи займенник після прийменника «außer» і вміти використати його у 

реченні. 

 

 

Змістовий блок 41 
З політики та історії. Соціальні ініціативи. З історії Німеччини. Австрія і Швейцарія. 

Про партії й політиків. Ліза Майтнер. Відмінювання прикметників у вищому й 

найвищому ступенях порівняння. Дієприкметник доконаного виду в ролі прикметника. 

Пасив претеритум і пасив перфект. 

 

Змістовий модуль 81. З політики та історії. Соціальні ініціативи. З історії Німеччини. 

Австрія і Швейцарія. Про партії й політиків. Ліза Майтнер.  

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «З політики та історії»: die Bevölkerung, die 

Bürgerinitiative, die Geschwindigkeitsbeschränkung, die Mehrheit, der Minister, die Ministerin, die 

Mitbestimmung, die Opposition, das Parlament, der Präsident, der Protest, die Regierung, der Sitz, 

der Skandal, die Umwelt, die Verwaltung, das Volk, die Wahl, abstimmen, aufklären, protestieren, 

veröffentlichen, demokratisch, konservativ, liberal, öffentlich, politisch, die Ansicht, meiner Ansicht 

nach, der Bericht, die Bombe, die Broschüre, das Einkommen, der Hinweis, die Kritik, der Künstler, 

die Künstlerin, die Landwirtschaft, die Mauer, die Reihenfolge, die Rettung, die Streit, das System, 

der Trend, der Versuch, die Verbesserung, der Vortrag, die Zone, der Zusammenhang, bauen, 

blühen, schaffen, springen, teilen, töten, widersprechen, zerstören, (un)abhängig, gleichzeitig, 

städtisch, vernünftig, abwärts, hin und her. Вони також повинні опанувати такі важливі 

мовленнєві звороти для висловлення таких потреб: порівнювати щось (Bei uns … / In … ist 

das mit … genau(so) wie / anders als …; Das ist bei uns nicht so streng wie … / strenger als …; 

Auch bei … gibt es strengere Gesetze / Vorschriften; Das ist hier ganz anders. Der Unterschied ist, 

dass …; Verglichen mit … / Im Gegensatz zu …; Ich finde es besser so, wie es in … ist), щось 

оцінювати (Ich bin für / gegen ein Verbot, weil …; Davon halte ich (nicht) viel, denn …; Das kann 

ich nur befürworten / ablehnen; Ganz meine Meinung; Meiner Meinung / Ansicht an … In diesem 

Zusammenhang finde ich auch wichtig, …). Студенти також мають вміти розкрити значення 

незнайомих слів (ein Papierflieger, ein Flugblatt) на основі фотографій. 

 

Мовлення 

Студенти повинні вміти спонтанно розкрити зміст подій на основі серії фотографій на тему 

«Соціальні ініціативи для дітей» і дати відповіді на запитання щодо змісту подій. Вони також 

повинні могти виступити з короткою доповіддю на тему, яка цікавить студентів на основі 

прочитаної статті в газеті / журналі чи Інтернеті й вміти висловити свою думку й взяти 

участь у дискусії про соціальні ініціативи громадян німецькомовних країн. Студенти мають 

мати навички участі у вікторині: сформувати запитання щодо історичних подій у Німеччині 

й дати відповіді на них на основі опорних слів і дат. Також вони повинні вміти підготувати в 

групах доповіді на тему «Австрія» чи «Швейцарія» на основі опорних запитань і виступити з 

ними. Навички роботи в групах необхідні студентам також для гри, що передбачає утворення 

студентами партій, укладення їхніх виборчих програм, обрання політичних символів і 

представлення перед групою. 

 

Аудіювання 



Студенти мають сприймати на слух серії коротких аудіо-текстів на тему «Листівка», 

«Соціальні ініціативи» і про історичні події у Німеччині та виконати завдання до змісту 

почутого. 

 

Читання 

Студенти мають прочитати й зрозуміти короткі тексти про участь у прийнятті політичних 

рішень, кольори політичних партій і Лізу Майтнер та виконати завдання до змісту 

прочитаного. Студенти мають також прочитати й зрозуміти газетну / журнальну статтю чи з 

Інтернету на обрану ними тему. Студенти повинні зрозуміти короткі тексти про історичні 

події у Німеччині й упорядкувати їх до фотографій і картинок. 

 

Письмо  

Студенти повинні вміти вибрати інформацію й заповнити таблиці на основі прочитаних 

текстів про соціальні ініціативи в німецькомовних країнах. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються із соціальними ініціативами громадян німецькомовних країн. 

 

Міжкультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються з історичними подіями в Німеччині, а також Австрії та 

Швейцарії. 

 

Змістовий модуль 82. Відмінювання прикметників у вищому й найвищому ступенях 

порівняння. Дієприкметник доконаного виду у ролі прикметника. Пасив претеритум і 

пасив перфект. 

 

Граматична компетенція 

Студенти повинні вміти провідміняти прикметники у вищому й найвищому ступенях 

порівняння в називному, давальному та знахідному відмінках в однині й множині з 

означеним і неозначеним артиклем. Вони повинні також уміти утворити дієприкметник 

доконаного виду в називному відмінку в однині та множині й використовувати ці знання при 

укладанні речень. Окрім цього вони повинні вміти укладати речення з пасивом претеритум і 

пасивом перфект в однині й множині (третя особа однини й множини). 

 

Змістовий блок 42 
У цілому світі як вдома. Життя в Німеччині. Країни Європи і ЄС. Курйозні випадки в 

європейських країнах. Батьківщина. Моє особисте майбутнє. 

 

Змістовий модуль 83. У цілому світі як вдома. Життя у Німеччині. Країни Європи і ЄС. 

Курйозні випадки в європейських країнах. Батьківщина. Культур багато, а 

батьківщина одна. Моє особисте майбутнє. 

 

Лексична компетенція 

Студенти мають засвоїти лексику до теми «У цілому світі як вдома»: die Demokratie, der 

Handel, die Reform, die Staatsangehörigkeit, die Tradition, das Bundes-(land), die Ernte, das 

Europa, das Feld, die Gegend, das Gras, der Hafen, das Korn, fließen, die Aprikose, die Limonade, 

der Pfannkuchen, die Pflaume, der Pilz, die Gastfreundschaft, die Grundlage, das Heimweh, das 

Leder, berichten, existieren, einzeln, evangelisch, katholisch, heutig, angeblich, nebenbei. Вони 

також повинні опанувати такі важливі мовленнєві звороти для висловлення таких потреб: 

опис країни (das Land hat … Einwohner; das Land grenzt im Norden / Osten / Westen / Süden an 

Italien / ans Meer …; Es liegt im Norden / Osten / Westen / Süden; Es liegt (nicht) in der EU; Die 

Menschen Sprechen zwei Sprachen, nämlich …; Besonders daran ist …), повідомляти про щось 

(In Ungarn werden am Ostermorgen …; Jedes Jahr wird am … / im … gefeiert; In … findet … 

statt; Über … Menschen nehmen teil), говорити про батьківщину (Wenn ich an die Landschaft in 



meiner Heimat denke, dann …; Für mich sind das …, ich rieche …; Ich bekomme Heimweh, wenn 

ich an … denke; Ich sehe … vor mir; Der Geruch von … liegt in der Luft; Wenn ich an Heimat 

denke, dann kommen mir Bilder aus meiner Heimat in den Kopf; Zu Hause hat für mich sehr viel 

mit … zu tun; Wenn ich nach … komme, (wo ich aufgewachsen bin,) geht mir das Herz auf; Ich 

wechsle ständig meine Heimatgefühle, je nachdem, an welchem Ort ich gerade bin), говорити про 

бажання на майбутнє (Ich möchte …; Auf keinen Fall möchte ich …; Vielleicht wird es ja …: Wie 

gern würde / hätte / wäre ich …; Ich wünsche mir, dass …; Am liebsten wäre es mir, wenn …; 

Hoffentlich …). Студенти мають також виконати в групах асоціативне лексичне завдання на 

тему «Європа». 

 

Мовлення 

Студенти повинні вміти розказати в групі про власні уявлення про Німеччину на основі 

опорних і власних слів; курйозний випадок чи цікавий звичай в одній із європейських країн 

на основі прочитаного тексту; про батьківщину на основі запитань і опорних слів; про 

країни, у яких студенти хотіли б жити одночасно; про те, як би вони хотіли жити через 10, 20 

років. Також у групах їм необхідно вміти підготувати програму візиту друга чи подруги з-за 

кордону в рідному місті, а також інформацію про країну й представити результати. Студенти 

також мають у парах опитати один одного про те, у яких європейських країнах вони вже 

побували, де перебувають/проживають їхні родичі, знайомі та які країни вони хотіли б ще 

відвідати. Після цього необхідно розповісти групі про опитаного друга. Студенти також 

мають вміти описати одну з європейських країн, для того, щоб інші її відгадали. 

 

Аудіювання 

Студенти повинні вміти сприймати на слух короткі аудіо-тексти «Король Нассір І», 

«Федеральні землі Німеччини», «Думки молодих німців про Європу» й виконати завдання до 

змісту почутого.  

 

Читання 

Студенти повинні прочитати й зрозуміти тексти про курйозні випадки в європейських 

країнах, обрати правильний заголовок і виконати завдання до змісту прочитаного. Також 

вони мають прочитати й зрозуміти тексти «Батьківщина для мене це …» й «Один день у 

майбутньому» та виконати завдання до прочитаного. 

 

Письмо  

Студенти повинні вміти написати текст про особисті уявлення про Німеччину; програму 

перебування свого друга чи подруги з-за кордону, що вперше відвідує Україну, а також 

надати йому найважливішу інформації про країну; короткі тексти на тему «Батьківщина для 

мене це …» для газети курсу. 

 

Соціокультурна компетенція 

Студенти ознайомлюються з думками молодих німців про Європейський Союз. 

 

Міжкультурна компетенція 

Студенти знайомляться із звичаями європейських країн. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



2. Структура навчальної дисципліни 

ДРУГИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ І  

Змістовий блок 1 

Знайомство. Форми вітання та прощання. Німецький алфавіт. Правила читання. Особові, 

присвійні, заперечні займенники. Ствердна й заперечна відповідь на питання. Питальні та 

розповідні речення, порядок слів в питальному та розповідному реченнях. Теперішній час 

дієслова. 

1 

Змістовий модуль 1. Знайомство. 

Форми вітання та прощання в різних 

німецькомовних країнах. Перше 

знайомство з людиною: запитання про 

84зи’я та прізвище, походження 

незнайомця, знання мов. Назви 

населених пунктів, місце проживання. 

Німецький алфавіт. Правила читання. 

Візитні картки. 

Знайомство. Форми вітання та прощання 

в різних німецькомовних країнах.  

Запитання про ім’я та прізвище,  

походження людини, знання мов. 

Ведення найелементарнішої телефонної 

розмови. Назви населених пунктів, місце 

проживання. 

Німецький алфавіт. Правила читання. 

Читання візитних карток. Написання 

інформації для візитної картки. 

Змістовий модуль 2.  

Особові, присвійні, заперечні 

займенники. Ствердна та заперечна 

відповідь на питання. Розповідні та 

питальні речення, порядок слів в 

реченні. Теперішній час дієслова. 

 

Особові, присвійні, заперечні 

займенники.  

Ствердна та заперечна відповідь на 

питання.  

Базовий синтаксис німецької мови: 

Питальні речення, порядок слів в 

питальному реченні. Розповідні речення. 

Порядок членів речення.  

Теперішній час дієслова: відмінювання 

дієслів sein, heißen, leben, wohnen, 

kommen, sprechen у теперішньому часі, 

їхнє вживання в реченні. 

1-2 7 3,5 10,5 



Змістовий блок 2 

Сімейний стан та друзі. Питання про самопочуття та поточні справи. Представлення членів 

родини та друзів. Назви населених пунктів, місце проживання. Перше знайомство з людиною. 

Числівники від 0 до 20. Присвійні займенники. Відмінювання дієслів у теперішньому часі, 

значення та роль окремих прийменників. 

2 

 

Змістовий модуль 3. Сімейний стан 

та друзі. Питання про самопочуття 

та поточні справи. Представлення 

членів родини та друзів. Назви 

населених пунктів, місце 

проживання. Числівники від 0 до 

20. Перше знайомство з людиною: 

запитання про прізвище, 

походження незнайомця, номер 

телефону, поштовий індекс, 

домашню адресу, сімейний стан, 

наявність дітей та їхній вік. 

Сімейний стан та друзі. 

Представлення членів родини та 

друзів.  

Назви населених пунктів, місце 

проживання.  

Питання про самопочуття та поточні 

справи. 

Числівники від 0 до 20. 

Коротка співбесіда: запитати про 

прізвище, походження незнайомця,  

номер телефону, поштовий індекс, 

домашню адресу, сімейний стан,  

наявність дітей та їхній вік, 

сприйняття на слух запитань, 

виокремлення інформації з почутого.  

Коротке усне повідомлення про себе. 

Заповнення формулярів з особистою 

інформацією. 

 

Змістовий модуль 4. Присвійні 

займенники. Відмінювання дієслів в 

теперішньому часі.  Значення та 

роль окремих прийменників. 

Присвійні займенники.  

Відмінювання дієслів у теперішньому 

часі. 

Значення та вживання окремих 

прийменників (aus, in). 

Інтонація й мелодика розповідних 

речень німецької мови. 

2-4 10 6,5 16,5 



Змістовий блок 3 

Їжа та напої. Назви одиниць виміру. Покупки. Ціни, вага. Числівники від 21 до 100. Рецепти 

приготування страв. Альтернативні питання в німецькій мові. Принцип вживання означеного 

та неозначеного артикля, його відсутність. Рід іменника й утворення форми множини. 

Значення та відмінювання дієслова «mögen» у теперішньому часі та його форми «möchte».  

3 

Змістовий модуль 5. Їжа та напої. 

Назви одиниць виміру. Покупки.  

Ціни, вага. Числівники від 21 до 100. 

Звичаї та традиції харчування в 

німецькомовних країнах. Рецепти 

приготування страв. 

 

Їжа та напої. Назви основних харчових 

продуктів, овочів та фруктів. Здорове 

харчування. 

Числівники від 21 до 100. 

Назви одиниць виміру. Ціни, вага. 

Покупки. Короткі ситуативні діалоги 

про продаж та купівлю товарів. 

Виокремлення необхідної інформації з 

потоку мовлення на прикладі 

рекламних оголошень. 

Висловлення уподобань та переваг. 

Звичаї та традиції харчування в 

німецькомовних країнах. Рецепти 

приготування страв. 

Інтонація та мелодика питальних 

речень в німецькій мові. Короткі та 

довгі голосні звуки в німецькій мові. 

Змістовий модуль 6. Альтернативні 

питання в німецькій мові. Принцип 

вживання означеного й неозначеного 

артикля, його відсутність. Рід 

іменника й утворення форми 

множини. 

Альтернативні питання в німецькій 

мові.  

Принцип вживання означеного та 

неозначеного артикля, його 

відсутність.  

Рід іменника й утворення форми 

множини. 

 

 

   4-7 12 7 19 

Всього:  29 17,5 46 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ ІІ 

 



Змістовий блок 4 

Моє помешкання. Meблі. Кольори та інші найбільш вживані прикметники для опису 

квартири. Газетні оголошення про оренду житла. Числівники від 100 до 1 000 000. 

Прислівники місця. Прикметник у післяіменниковій позиції. Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою голосною «е» у теперішньому часі. 

4 

Змістовий модуль 7. Моє 

помешкання. Meблі. Кольори та інші 

найбільш вживані прикметники для 

опису квартири. Числівники від 100 

до 1 000 000.  

 

Моє помешкання.Назви житлових 

прміщень. 

Опис помешкання. Висловлення 

задоволення/незадоволення побаченим.  

Меблі. Кольори та інші 

найелементарніші прикметники для 

опису квартири. 

Читання та написання оголошення про 

найм житла. Загальноприйняті 

скорочення. Телефонна розмова щодо 

оголошення в газеті. 

Числівники від 100 до 1 000 000.  

Умеблювання помешкання та знак 

Зодіаку. Правила орфографії в 

німецькій мові. 
 

Змістовий модуль 8. Прислівники 

місця. Прикметник у 

післяіменниковій позиції. 

Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою голосною «а» в 

теперішньому часі. 

 

Поняття про прислівник у німецькій 

мові. Прислівники місця.  

Прикметник у післяіменниковій 

позиції.  

Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою голосною «а» в 

теперішньому часі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 12       6,5 18,5 



Змістовий блок 5 

Розпорядок дня. Час доби. Дні тижня та частини доби. Щоденні заняття й види діяльності, 

висловлювати захоплення / уподобання. Планування часу. Дієслова з відокремлюваним 

префіксом, місце префікса в простому розповідному реченні. Прийменники та прислівники з 

часовим значенням («am», «um», «von…bis», «vor», «nach»). Зворотній порядок слів у реченні. 

5 

Змістовий модуль 9. Розпорядок дня. 

Час доби. Дні тижня та частини доби. 

Години роботи публічних закладів 

Щоденні заняття й види діяльності, 

висловлення захоплення / 

уподобання. Планування часу. Один 

день у Берліні.  

Розпорядок дня. 

Точний час доби. Запитання про час.  

Щоденні заняття й види діяльності, 

висловлення захоплення / уподобання.  

Дні тижня. Плани на тиждень. 

Складення й написання записів в 

органайзері. 

Назви частини доби. Розмови про 

звиклий перебіг дня. Мій розпорядок 

дня. 

Звукові оголошення, які містять 

інформацію про час. Читання 

інформації про час / години роботи, 

прийому. Офіційне називання годин. 

Один день у Берліні: планування 

перебування в місті. 

Поняття про наголос в німецькій мові. 

Змістовий модуль 10. Дієслова з 

відокремлюваним префіксом, місце 

префікса в простому розповідному 

реченні. Відмінювання дієслів 

arbeiten, finden, kosten тощо (з 

основою на приголосні t, d, chn, ffn, 

tm, dm, gn, bn) у теперішньому часі. 

Відмінювання сильних дієслів 

schlafen, anfangen в теперішньому 

часі. Прийменники й прислівники з 

часовим значенням («am», «um», 

«von…bis», «vor», «nach»). Зворотній 

порядок слів у реченні. 

Поняття про відокремлюваний префікс, 

його місце в простому розповідному 

реченні.  

Відмінювання дієслів arbeiten, finden, 

kosten тощо (з основою на приголосні t, 

d, chn, ffn, tm, dm, gn, bn) у 

теперішньому часі.  

Відмінювання сильних дієслів schlafen, 

anfangen в теперішньому часі.  

Прийменники й прислівники з часовим 

значенням («am», «um», «von…bis», 

«vor», «nach»). 

Зворотній порядок слів у реченні. 

10-12 15 6 21 



Змістовий блок 6 

Дозвілля. Хобі. Погода. Прогноз погоди. Відмінювання означеного й неозначеного артикля: 

знахідний  відмінок. Заперечний займенник у знахідному відмінку. Запитання без 

запитального слова й можливі відповіді на них: ja – nein – doch. Відмінювання сильних дієслів 

з кореневою «е» у теперішньому часі. Відмінювання дієслівної форми «möchte». 

6 

Змістовий модуль 11. Дозвілля. Хобі. 

Погода. Прогноз погоди. Кліматичні 

умови в країнах Європи й улюблені 

місця відпочинку жителів 

Німеччини. 

Погода й природні явища. Пори року 

та сторони світу.  

Кліматичні умови в країнах Європи й 

улюблені місця відпочинку жителів 

Німеччини. 

Моє улюблене місце відпочинку. 

Прогноз погоди та інформація про стан 

на дорогах. 

Наголос і мелодика речень без 

запитального слова. 

Вільній час. Хобі та зацікавлення. 

Опис улюблених занять та особистих 

інтересів. Ведення діалогу про 

дозвілля. 

Письмовий план праці та відпочинку 

на наступний тиждень. 

Плани на вільний час / вихідні дні.  

Порядок дня у вихідні дні. 

 

Змістовий модуль 12. Відмінювання 

означеного й неозначеного артикля: 

знахідний  відмінок. Заперечний 

займенник у знахідному відмінку. 

Запитання без запитального слова й 

можливі відповіді на них: ja – nein – 

doch. Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою «е» у теперішньому часі. 

Відмінювання дієслівної форми 

«möchte» 

Відмінювання означеного й 

неозначеного артикля: знахідний  

відмінок.  

Заперечний займенник у знахідному 

відмінку.  

Запитання без запитального слова й 

можливі відповіді на них: ja – nein – 

doch.  

Відмінювання сильних дієслів з 

кореневою «е» у теперішньому часі.  

Відмінювання дієслівної форми 

«möchte». 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15 14 5,5 19,5 



 

Змістовий блок 7 

Навчання й підвищення кваліфікації. Вираження уподобань та здібностей. Поради експертів 

усім бажаючим вивчати німецьку мову. Спонуки для вивчення німецької мови. Важливі 

складові заняття з німецької мови. Мій учорашній день. Модальні дієслова «können» і 

«wollen», особливості відмінювання модальних дієслів у теперішньому часі. Минулий час 

перфект: утворення дієприслівника минулого часу. Вживання допоміжного дієслова «haben» 

Рамкова конструкція німецького речення. 

7 

Змістовий модуль 13. Навчання й 

підвищення кваліфікації. Поради 

експертів усім бажаючим вивчати 

німецьку мову. Спонуки для 

вивчення німецької мови. Важливі 

складові заняття з німецької мови. 

Мій учорашній день. 

Освіта та навчання. 

Вираження уподобань та здібностей.  

Плани на майбутнє.  

Розповідь про минулі події, про 

навчальний досвід у минулому. 

Мій учорашній день. 

Поради під час вивчення іноземної 

мови, зокрема, німецької мови. 

Спонуки для вивчення німецької мови.  

Важливі складові заняття з німецької 

мови. 

Пропозиції щодо вдосконалення 

навчального процесу. 

Розмова в секретаріаті навчального 

закладу. 

Змістовий модуль 14. Модальні 

дієслова «können» і «wollen», 

особливості відмінювання 

модальних дієслів у теперішньому 

часі. Минулий час перфект: 

утворення дієприслівника Partizip II. 

Модальні дієслова – значення та 

вживання.  

Відмінювання модальних дієслів 

«können» і «wollen». 

Особливості відмінювання модальних 

дієслів у теперішньому часі. 

Поняття про рамкову конструкцію 

німецького речення.  

Перфект – утворення та вживання. 

Вживання допоміжного дієслова 

«haben». 

Утворення дієприкметника минулого 

часу. 

 

15-16 10 5 15 

Всього:  51 17 74 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за другий семестр:  80 40 120 

Форма підсумкового контролю за другий семестр: залік 

 



ТРЕТІЙ  СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ ІІІ  

Змістовий блок 8 

Професії й робота. Працевлаштування: співбесіда з начальником відділу кадрів про отриману 

освіту, виконувану роботу. Оголошення працедавців про надання місця для проходження 

навчальної практики й побажання молодих людей щодо її проходження. Незвичні професії. 

Форма минулого часу претеритум дієслів «haben» і «sein». Утворення іменників жіночого роду 

на позначення представниць жіночої статі за допомогою суфікса «in». Прийменники на 

позначення часу «vor», «seit» + Dativ, «für» + Akkusativ, способу дії «als» + Nominativ (Ich arbeite 

als Programmierer). 

8 

Змістовий модуль 15. Професії й 

робота. Працевлаштування: 

співбесіда з начальником відділу 

кадрів про отриману освіту, 

виконувану роботу. Оголошення 

працедавців про надання місця для 

проходження навчальної практики й 

побажання молодих людей щодо її 

проходження. Незвичні професії. 

Працевлаштування: співбесіда з 

начальником відділу кадрів про 

отриману освіту, виконувану роботу.  

Памятні події в моєму житті: незабутня 

подорож і незабутнє свято. 

Оголошення працедавців про надання 

місця для проходження навчальної 

практики й побажання молодих людей 

щодо її проходження.  
Незвичні професії. 

Опис подорожі/ перебування на святі 

на основі фотографій. 

Змістовий модуль 16 

Форма минулого часу претеритум 

дієслів «haben» і «sein». Утворення 

іменників жіночого роду на 

позначення представниць жіночої 

статі за допомогою суфікса «in». 

Прийменники на позначення часу 

«vor», «seit» + Dativ, «für» +Akkusativ, 

способу дії «als» + Nominativ (Ich 

arbeite als Programmierer). 

Утворення іменників жіночого роду на 

позначення представниць жіночої статі 

за допомогою суфікса «in». 

Прийменник способу дії «als» + 

Nominativ (Ich arbeite als 

Programmierer).  

Прийменники на позначення часу 

«vor», «seit» + Dativ, «für» +Akkusativ. 

Форма минулого часу претеритум 

дієслів «haben» і «sein».  

 

1-3 14 6 20 



Змістовий блок 9  

Орієнтування в чужому місті. Відвідання визначних місць у чужому місті. У туристичній 

довідці міста. Придбання квитків в автоматі з продажу квитків. Проблеми й надання порад. 

Висловлення дозволу й заборони. Правила співжиття в багатоквартирному будинку. Читання 

інформаційних проспектів про визначні пам’ятки архітектури, історичні будівлі, концерти, 

музеї. Поселення в готель. Карнавал у німецькомовних країнах. Модальні дієслова «müssen» і 

«dürfen». Неозначено-особовий займенник «man». Наказовий спосіб у німецькій мові: 

утворення ввічливої форми, 2-ої особи однини й 2-ої особи множини.  

9 

Змістовий модуль 17. Орієнтування 

в чужому місті. Поради щодо 

відвідання визначних місць у 

чужому місті. Візит у туристичну 

довідку міста. Придбання квитків в 

автоматі з продажу квитків. 

Проблеми й надання порад. 

Висловлення дозволу й заборони. 

Правила співжиття в 

багатоквартирному будинку. 

Читання інформаційних проспектів 

про визначні пам’ятки архітектури, 

історичні будівлі, концерти, музеї. 

Поселення в готель. Карнавал у 

німецькомовних країнах. 

Поради щодо відвідання визначних 

місць у незнайомому місті.  

Візит у туристичну довідку міста.  

Придбання квитків в автоматі з 

продажу квитків.  

Проблеми й надання порад.  

Висловлення дозволу й заборони. 

Правила співжиття в 

багатоквартирному будинку.  

Читання інформаційних проспектів про 

визначні пам’ятки архітектури, 

історичні будівлі, концерти, музеї.  

Поселення в готель. 

Карнавал у німецькомовних країнах. 

Змістовий модуль 18. Значення 

модальних дієслів «müssen» і 

«dürfen», їхнє відмінювання в 

теперішньому часі, вживання в 

простому розповідному реченні. 

Неозначено-особовий займенник 

«man», особливості його вживання в 

реченні. Наказовий спосіб у 

німецькій мові: утворення ввічливої 

форми, 2-ої особи однини й 2-ої особи 

множини.  

Значення модальних дієслів «müssen» і 

«dürfen», їхнє відмінювання в 

теперішньому часі, вживання в 

простому розповідному реченні.  

Неозначено-особовий займенник 

«man», особливості його вживання в 

реченні.  

Наказовий спосіб у німецькій мові: 

утворення ввічливої форми, 2-ої особи 

однини й 2-ої особи множини.  

4-7 19 14 33 



Змістовий блок 10 

Здоров’я й хвороби. Назви частин тіла, опис зовнішності людини. Самопочуття людини: 

висловлення про власне самопочуття й самопочуття інших. Вказівки й поради хворому. 

Написання офіційного листа (запиту). Запис на прийом до лікаря. Фразеологічні звороти з 

назвами частин тіла, їхнє значення та вживання. Присвійні займенники. Модальне дієслово 

«sollen». 

10 

Змістовий модуль 19. Здоров’я. 

Назви частин тіла, опис зовнішності 

людини. Висловлення про власне 

самопочуття. Висловлення про 

самопочуття інших. Вказівки й 

поради хворому. Написання 

офіційного листа (запиту). Запис на 

прийом до лікаря, перенесення чи 

скасування зустрічі. Фразеологічні 

звороти з назвами частин тіла, їхнє 

значення та вживання. 

Здоров’я. Назви частин тіла. Опис 

зовнішнього вигляду. 

Висловлення про власне самопочуття.  

Висловлення про самопочуття інших.  

Вказівки та поради хворому.  

Написання офіційного листа (запиту). 

Запис на прийом до лікаря, 

перенесення чи скасування зустрічі. 
Рольові ігри. 

Фразеологічні звороти з назвами 

частин тіла, їхнє значення та вживання.  

Запис на прийом до лікаря, 

перенесення чи скасування зустрічі. 
Рольові ігри. 

 

Змістовий модуль 20. Присвійні 

займенники «mein-», «dein-», «sein-», 

«ihr-», «unser-», «eu(e)r-», «Ihr-». 

Значення модального дієслова 

«sollen», його відмінювання в 

теперішньому часі, вживання в 

простому розповідному реченні. 

Присвійні займенники «mein-», «dein-», 

«sein-», «ihr-», «unser-», «eu(e)r-», «Ihr-

».  

Значення модального дієслова «sollen», 

його відмінювання в теперішньому 

часі, вживання в простому 

розповідному реченні. 

  

 

   7-9 14 12 26 

Всього:  47 32 79 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ ІV 

 



 

Змістовий блок 11 

У місті. Орієнтування в місті: інформація про шлях й опис шляху до місця призначення. 

Транспортні засоби. Місцезнаходження будівель й напрям руху людей і транспортних засобів. 

Розклад руху громадського транспорту. Оголошення на вокзалі й летовищі. Локальні 

займенники.  
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Змістовий модуль 21. У незнайомому 

місті. Інформація про шлях до місця 

призначення. Опис шляху до місця 

призначення. Транспортні засоби. 

Громадський транспорт. 

Місцезнаходження будівель й напрям 

руху людей і транспортних засобів. 

Розклад руху громадського 

транспорту. Оголошення на вокзалі й 

летовищі. Запит інформації на вокзалі. 

 

У місті. Інформація про шлях до місця 

призначення.  

Опис шляху до місця призначення.  

Транспортні засоби: повітряний 

транспорт, наземний транспорт, 

громадський транспорт.  

Мій шлях до університету й транспортні 

засоби, якими я користуюся. 

Інфраструктура міста: розташування 

будівель. Визначення місцезнаходження 

будівель й напрямку руху людей і 

транспортних засобів.  

Розклад руху громадського транспорту.  

Оголошення на вокзалі й летовищі.  

Запит інформації на вокзалі. 

 

Змістовий модуль 22. Прийменник 

«mit» з назвами транспортних засобів. 

Локальні прийменники «an», «auf», 

«bei», «hinter», «in», «neben», «über», 

«unter», «zwischen» для визначення 

місцезнаходження. Прийменник місця 

«zu»  для опису напрямку руху. 

 

Прийменник «mit» з назвами 

транспортних засобів.  

Локальні прийменники «an», «auf», «bei», 

«hinter», «in», «neben», «über», «unter», 

«zwischen» для визначення 

місцезнаходження.  

Локальний прийменник «zu» для опису 

напрямку руху. 

 

 

 

10-12 13 15 28 



Змістовий блок 12 

Сфера послуг. Виконання замовлення в сфері послуг. Зазначення часових меж виконання 

замовлення. Вираження ввічливого прохання й вимоги. Ведення телефонних розмов зі 

службами сервісу. Інструкції з використання приладу. Діалог з персоналом сервісного центру. 

Письмове вираження незадоволення отриманих послуг (лист-рекламація). Прийменники 

«bei», «nach», «vor», «in», «ab», «bis» з часовим значенням. Вираження минулого та 

майбутнього. Вживання умовного способу модального дієслова «können» та часової форми 

Konditionalis І для висловлення ввічливого прохання. Дієслова з відокремленими префіксами. 
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Змістовий модуль 23. Сфера послуг. 

Прохання про виконання замовлення 

у сфері послуг. Зазначення часових 

меж виконання замовлення. 

Вираження ввічливого прохання й 

вимоги. Ведення телефонних розмов зі 

службами сервісу. Розуміння 

інструкції з використання приладу. 

Діалог з персоналом сервісного центру. 

Письмове вираження незадоволення. 

Рекламація. Король Людвіг ІІ та його 

замки, готелі поблизу замка 

Нойшванштайн. 

Сфера послуг. Прохання про виконання 

замовлення у сфері послуг. Зазначення 

часових меж виконання замовлення. 

Діалог з персоналом сервісного центру.  

Вираження ввічливого прохання й 

вимоги.  

Ведення телефонних розмов зі службами 

сервісу. Рольова гра: «У сервісному 

центрі з ремонту електроприладів, авто 

майстерні». 

Інструкції з використання приладу.  

Повідомлення голосової пошти/на 

автовідповідачі. Письмове вираження 

незадоволення. Лист-рекламація.  

Король Людвіг ІІ та його замки, готелі 

поблизу замка Нойшванштайн, вартість 

їхніх послуг. 

Змістовий модуль 24. Прийменники 

«vor», «nach», «bei», «in»,  «bis», «ab» з 

часовим значенням, їхнє вживання. 

Лексичні засоби вираження минулого 

та майбутнього. Вживання умовного 

способу модального дієслова «können» 

та часової форми Konditionalis І для 

висловлення ввічливого прохання. 

Дієслова з відокремленими 

префіксами «an-», «aus-», «auf-», «zu-». 

Прийменники з часовим значенням 

«vor», «nach», «bei», «in», «bis», «ab». 

Їхнє вживання.  

Лексичні засоби вираження минулого та 

майбутнього.  

Вживання умовного способу модального 

дієслова «können» та часової форми 

Konditionalis І для висловлення 

ввічливого прохання.  

Дієслова з відокремленими префіксами 

«an-», «aus-», «auf-», «zu-». 

 

 

 

12-14 15 10 25 



Змістовий блок 13.  

Світ моди. Предмети гардеробу й аксесуари. Засоби вираження захоплення та негативного 

враження від предметів. Розмаїття вибору й прийняття рішення. В універмазі. Прохання про 

пораду / консультацію з приводу того чи іншого товару. Поняття про словесний та логічний 

наголос у німецькій мові. Вказівні займенники, їхнє відмінювання та вживання. Питальні 

займенники. Ступені порівняння прикметника. Особовий займенник у давальному відмінку. 

Дієслова з давальним відмінком gefallen, gehören, passen, stehen, schmecken. 
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Змістовий модуль 25. Світ моди. 

Предмети гардеробу й аксесуари. 

Засоби вираження захоплення й 

негативного враження від предметів. 

Діалоги в універмазі. Розмаїття вибору 

й прийняття рішення. Прохання про 

пораду / консультацію. Сприйняття на 

слух консультації з приводу того чи 

іншого товару. Розуміння невеликої 

газетної статті на задану тематику. 

 

Світ моди. Предмети гардеробу та 

аксесуари.  

Засоби вираження захоплення й 

негативного враження від предметів.  

Розмаїття вибору й прийняття рішення.  

Діалоги в універмазі. Прохання про 

пораду / консультацію. Сприйняття на 

слух консультації з приводу певного 

товару. 

Розуміння невеликої газетної статті «Що 

таке мода?». Моє розуміння моди.  

 

Змістовий модуль 26. Вказівні 

займенники der, das, die, dies-, їхнє 

відмінювання та вживання. Питальні 

займенники welch-. Ступені 

порівняння прикметника. Особовий 

займенник у давальному відмінку. 

Дієслова з давальним відмінком 

gefallen, gehören, passen, stehe,  

schmecken. 

 

Вказівні займенники der, das, die, dies-, 

їхнє відмінювання та вживання. 

Особовий займенник у давальному 

відмінку. Дієслова з давальним 

відмінком gefallen, gehören, passen, 

stehen, schmecken. 

Ступені порівняння прикметника.  

Питальні займенники welch-.  

 

 

 

 

 
 

 

14-15 11 15 26 



Змістовий блок 14.  

Свята. Дата: запитання про дату, повідомлення дати. Усне привітання з нагоди свята. 

Побажання з нагоди свят. Вітальна листівка. Усне запрошення на святкування. Письмове 

запрошення на свято. Вираження згоди чи відмови. Аргументація відмови. Письмова 

згода/відмова від участі в святкуваннях. Традиції святкування державних і релігійних свят у 

німецькомовних країнах. Порядковий числівник. Особовий займенник у знахідному відмінку. 

Порядок слів у реченні зі сполучником «denn». Відмінювання дієслова «werden». 

14 

Змістовий модуль 27. Свята. Дата: 

запитання про дату, повідомлення 

дати. Свята. Усне привітання з 

нагоди свята. Побажання з нагоди 

свят. Вітальна листівка. Запрошення 

на святкування. Вираження згоди чи 

відмови. Письмове запрошення на 

свято. Письмова згода/відмова від 

участі в святкуваннях. Аргументація 

відмови. Традиції святкування 

приватних, державних та релігійних 

свят у німецькомовних країнах.  

Дата: запитання про дату, 

повідомлення дати.   

Запрошення на святкування. Усне 

привітання з нагоди свята. Побажання 

з нагоди свят. 

Написання вітальної листівки. 

Запрошення на святкування. Письмове 

запрошення на свято. Вираження згоди 

чи відмови. Аргументація відмови. 

Письмова згода/відмова від участі в 

святкуваннях.  

Традиції святкування державних і 

релігійних свят у німецькомовних 

країнах (98зика.,Новий рік, Різдво, 

Великдень, день 98зи. Миколая, день 

літнього сонцестояння, весілля тощо).  

Змістовий модуль 28. Утворення і 

вживання порядкових числівників 

der erste, der zweite,… в усній і 

письмовій мові. Вживання 

знахідного відмінка особових 

займенників. Порядок слів у реченні 

зі сполучником «denn». 

Відмінювання дієслова werden в 

теперішньому часі. 

 

Утворення і вживання порядкових 

числівників der erste, der zweite,… в 

усній і письмовій мові.  

Вживання знахідного відмінка 

особових займенників. 

Порядок слів у реченні зі сполучником 

«denn.  

Відмінювання дієслова «werden» в 

теперішньому часі. 

15-16 10 12 22 

Всього:  49 52 101 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за третій семестр:  96 84 180 

Форма підсумкового контролю за третій семестр: іспит 



ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ V  

Змістовий блок 15 

Сім’я та подорожі. Знайомство з новими людьми. Подорож на далекі відстані. Неприємності в 

дорозі. Мій учорашній день. Сім’я, родина. Сімейне дерево. Форми співжиття. Міста 

Німеччини. Підрядні речення причини. Утворення й вживання  перфекту в німецькій мові. 

Імена у родовому відмінку. Прийменники «von» та «bei».. 
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Змістовий модуль 29. Сім’я та 

подорожі. Знайомство з новими 

людьми. Подорож на далекі відстані. 

Неприємності в дорозі. Мій 

учорашній день. Розповідь про 

сім’ю, родину. Сімейне дерево. 

Форми співжиття в Німеччині. 

Міста Німеччини: Росток, 

Магдебург, Брауншвайг. 

 

Знайомство з новими людьми.  

Подорож на далекі відстані.  

Неприємності в дорозі.  

Мій учорашній день. 

Розповідь про сім’ю, родину. Сімейне 

дерево.  

Форми співжиття в Німеччині.   

Міста Німеччини: Росток, Магдебург, 

Брауншвайг. 

 

Змістовий модуль 30. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним реченням причини. 

Порядок слів у підрядних реченнях 

причини зі сполучником «weil». 

Утворення та вживання перфекту 

німецьких дієслів з 

відокремлюваними префіксами, з 

невідокремлюваними префіксами, 

дієслів, що закінчуються  на –ieren. 

Імена у родовому відмінку. 

Вживання імен з прийменником 

«von». Прийменник «bei». 

 

Складнопідрядне речення з підрядним 

реченням причини. Порядок слів у 

підрядних реченнях причини зі 

сполучником «weil». Трансформація 

складнопідрядного речення зі 

сполучником «weil» у складносурядне 

речення зі сполучником «denn» і 

навпаки.  

Утворення та вживання перфекту 

німецьких дієслів з відокремлюваними 

префіксами. Утворення та вживання 

перфекту німецьких дієслів з 

(не)відокремлюваними be-, ge-, er-, ver-

, zer-, ent-, emp, miss-. 

Утворення та вживання перфекту 

німецьких дієслів, що закінчуються на 

–ieren. 

Імена у родовому відмінку. Вживання 

імен з прийменником «von».  

Прийменник «bei». 

1-2 14 8 22 



Змістовий блок 16 

Помешкання, типи помешкань. Удома. Опис квартири й будинку. Сортування сміття. Опис та 

порівняння форм життя студентів. Приватний лист про свою теперішню життєву ситуацію. 

«Кольоровий» будинок всесвітньовідомого архітектора Фріденсрайха Гундертвассера у Відні. 

Прийменники з давальним та знахідним відмінками. Вживання дієслів «stehen – stellen», 

«hängen – hängen», «liegen – legen», «stecken – stecken», «sitzen – setzen», «sein» – «gehören» / 

«kommen» з давальним i знахідним відмінками. Напрям руху з прислівниками «raus, rein, 

runter, rauf, rüber». 
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Змістовий модуль 31. Помешкання, 

типи помешкань. Удома. Опис 

квартири й будинку. Сортування 

сміття в Німеччині. Взаємини з 

сусідами в багатоквартирному 

будинку: плітки про сусідів, 

прохання про допомогу. Опис та 

порівняння форм проживання 

студентів. Приватний лист про свою 

теперішню життєву ситуацію. 

«Кольоровий» будинок 

всесвітньовідомого архітектора 

Фріденсрайха Гундертвассера у 

Відні. 

 

Помешкання, типи помешкань.  

Удома. Опис квартири та будинку.  

Сортування сміття в Німеччині.  

Взаємини з сусідами в 

багатоквартирному будинку: плітки 

про сусідів, прохання про допомогу. 

Опис та порівняння форм проживання 

студентів. 

Приватний лист про свою теперішню 

життєву ситуацію. 

 

Змістовий модуль 32. Прийменники 

з давальним та знахідним 

відмінками «in, an, auf, hinter, unter, 

neben, zwischen, vor, über». 

Вживання дієслів «stehen – stellen, 

hängen – hängen, liegen – legen, 

stecken – stecken, sein – gehören / 

kommen» з давальним та знахідним 

відмінками. Прислівники напряму 

руху «raus, rein, runter, rauf, rüber». 

 

Прийменники з давальним та 

знахідним відмінками «in, an, auf, 

hinter, unter, neben, zwischen, vor, über». 

Вживання дієслів «stehen – stellen», 

«hängen – hängen», «liegen – legen», 

«stecken – stecken», «sein» – «gehören» / 

«kommen» з давальним і знахідним 

відмінками. 

Прислівники напряму руху «raus, rein, 

runter, rauf, rüber». 

 

3-4 15 12 27 



Змістовий блок 17.  

Харчування.  Традиційний німецький сніданок. Посуд. Звички й традиції харчування, правила 

сервірування столу. Відвідування закладів громадського харчування. Здорове харчування й 

фаст-фуд. Типовий німецький фаст-фуд. Приватні запрошення в гості. Правила етикету. 

Традиційні німецькі, австрійські солодощі. Неозначені та присвійні займенники в називному й 

знахідному відмінках. Вживання заперечного займенника. 
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Змістовий модуль 33. Харчування.  

Традиційний німецький сніданок. 

Посуд. Звички й традиції 

харчування, правила сервірування 

столу. Відвідування закладів 

громадського харчування: 

ресторану, їдальні. Здорове 

харчування й фаст-фуд. Типовий 

німецький фаст-фуд. Приватні 

запрошення в гості. Правила 

етикету. Традиційні німецькі, 

австрійські солодощі. Рецепт 

приготування солодощів.  

Традиційний німецький сніданок.   

 

Предмети посуду. 

Звички й традиції харчування, правила 

сервірування столу.  

Відвідування закладів громадського 

харчування (ресторану, їдальні): 

замовлення їжі й оплата замовлених 

страв, рекламація.    

Здорове харчування й фаст-фуд. 

Типовий німецький фаст-фуд. 

Приватні запрошення в гості. Правила 

етикету. 

Традиційні німецькі, австрійські, 

швейцарські солодощі. Рецепт 

приготування солодощів.  

Змістовий модуль 34. Неозначені й 

присвійні займенники 

«einer/eins/eine, welche, 

meiner/meins/meine, 

deiner/deins/deine…». Вживання 

неозначених і присвійних 

займенників у називному й 

знахідному відмінках. Заперечний 

займенник «keiner/keins/keine» та 

його вживання. 

Неозначені й присвійні займенники 

«einer/eins/eine, welche, 

meiner/meins/meine, deiner/deins/deine» 

… .  

Вживання неозначених та присвійних 

займенників у називному й знахідному 

відмінках.  

Заперечний займенник 

«keiner/keins/keine» та його вживання. 

   5-7 19 8 27 

Всього:  48 28 76 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

МОДУЛЬ VI 

 



Змістовий блок 18.  

Професійний світ. Професії й трудова діяльність. Професійні якості. Працевлаштування. 

Перші 100 днів у професії: поради початківцям. Телефонні розмови з представником фірми. 

Робочі й святкові дні. Історії успішних компаній. Умовний спосіб з модальним дієсловом 

«sollen». Підрядні речення умови.  

18 

Змістовий модуль 35. Професійний 

світ. Професії й трудова діяльність. 

Робітничі, соціальні та економічні 

професії. Професійні якості. 

Працевлаштування: співбесіда з 

співробітником відділу кадрів, заява з 

проханням прийняти на роботу. Перші 

100 днів у професії: поради 

початківцям. Телефонні розмови з 

представником фірми. Робочі й 

святкові дні. Німці – світові лідери за 

кількістю вихідних днів. Трудове 

право: робочий час, право на 

відпустку, оплачуваний лікарняний 

листок, працевлаштування підлітків 

та молоді. Історії успішних компаній.  

 

Професійний світ. Професії й трудова 

діяльність. 

Робітничі, соціальні та економічні 

професії. Професійні якості. 

Працевлаштування: співбесіда з 

співробітником відділу кадрів, заява з 

проханням прийняти на роботу.   

Перші 100 днів у професії: поради 

початківцям. 

Телефонні розмови з представником 

фірми. 

Робочі й святкові дні. Німці – світові 

лідери за кількістю вихідних днів.  

Трудове право: робочий час, право на 

відпустку, оплачуваний лікарняний 

листок, працевлаштування підлітків та 

молоді.  

Успішні компанії та їхні засновники: 

фірма Victorinox. 

Змістовий модуль 36. Умовний спосіб з 

модальним дієсловом «sollen». 

Вживання модального дієслова 

«sollen» в умовному способі для 

вираження поради. Сполучник «wenn»  

та підрядні речення умови. 

 

Умовний спосіб з модальним дієсловом 

«sollen».  

Вживання модального дієслова «sollen» в 

умовному способі для вираження поради.  

Сполучник «wenn» та підрядні речення 

умови. 

 

8-10 13 7 20 



Змістовий блок 19.  

Спорт і фітнес. Погане самопочуття й поради. Види спорту. Подорожі й відпустка з 

можливістю опанувати певний вид спорту, спортивну гру. Важливість занять фізкультурою й 

поради фахівців. Зворотний займенник. Зворотні дієслова. Поняття про керування дієслів y 

німецькій мові. Займенникові прислівники.  

19 

Змістовий модуль 37. Спорт і фітнес. 

Погане самопочуття й поради. Види 

спорту. Подорожі й відпустка з 

можливістю опанувати певний вид 

спорту, спортивну гру. Телефонні 

розмови з організаторами цього виду 

відпочинку. Важливість занять 

фізкультурою й поради фахівців щодо 

щоденних занять фізкультурою. 

 

Погане самопочуття й поради . 

Заняття фітнесом і спортом. Види 

спорту. Моє ставлення до спорту.  

Подорожі й відпустка з можливістю 

опанувати певний вид спорту, спортивну 

гру. Телефонні розмови з організаторами 

цього виду відпочинку. 

Важливість занять фізкультурою й 

поради фахівців. 

Змістовий модуль 38. Зворотний 

займенник. Зворотні дієслова. Поняття 

про керування дієслів в німецькій 

мові. Займенникові прислівники. 

Запитальні займенникові 

прислівники. 

 

Зворотний займенник. Зворотні дієслова.  

Поняття про керування дієслів y 

німецькій мові. Займенникові 

прислівники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11-13 19 10 39 



Змістовий блок 20.  

Освіта й кар’єрний ріст. Дитячі мрії та сьогодення. Система шкільної освіти в Німеччині й 

Україні. Підвищення кваліфікації. Вибір професії. Омріяна професія. Піна Буш і 

Вуппертальський театр танцю. Вживання модальних дієслів у претеритумі.  Складнопідрядне 

речення з підрядним з’ясувальним реченням.  

20 

Змістовий модуль 39.  

Освіта й кар’єрний ріст. Дитячі мрії 

та сьогодення. Система шкільної 

освіти в Німеччині й Україні. 

Підвищення кваліфікації. Вибір 

професії. Чинники, які впливають на 

вибір професії. Омріяна професія. 

Піна Буш і Вуппертальський театр 

танцю. Претеритум модальних 

дієслів. Вживання модальних дієслів 

у претеритумі. Складнопідрядне 

речення з підрядним з’ясувальним 

реченням. 

 

Дитячі мрії та сьогодення.  

Система шкільної освіти в Німеччині й 

Україні. 

Підвищення кваліфікації.  

Вибір професії. Чинники, які 

впливають на вибір професії. Омріяна 

професія. 

 Піна Буш і Вуппертальський театр 

танцю. 

 

Змістовий модуль 40. Претеритум 

модальних дієслів. Вживання 

модальних дієслів у претеритумі. 

Складнопідрядне речення з 

підрядним з’ясувальним реченням. 

Претеритум модальних дієслів. 

Вживання модальних дієслів у 

претеритумі. Складнопідрядне речення 

з підрядним з’ясувальним реченням. 

 

14-16 16 9 25 

Всього:  48 26 74 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за четвертий семестр:  96 54 150 

Форма підсумкового контролю за четвертий семестр: іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П’ЯТИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ VII  

Змістовий блок 21 

Свята й подарунки. Придбання й пакування подарунка. Подарунки до дня народження та 

Різдва. Подарункові сертифікати. Весілля. Планування вечірки. Вечірка та запрошені на неї 

гості. Особові й присвійні займенники в давальному відмінку.  Порядок слів у реченні з 

додатками в знахідному й давальному відмінках. Вживання особових займенників у 

давальному й знахідному відмінку в реченні: порядок слів у реченні. Прийменник «von» з 

модальним значенням. 

21 

Змістовий модуль 41. Свята й 

подарунки. Придбання й пакування 

подарунка. Подарунки до дня 

народження та Різдва. Подарункові 

сертифікати. Весілля. Планування 

вечірки. Вечірка та запрошені на неї 

гості.  

 

Придбання й пакування подарунка.  

Подарунки до дня народження та 

Різдва. Подарункові сертифікати.  

Весілля.  

Планування вечірки. Вечірка та 

запрошені на неї гості.  

 

Змістовий модуль 42. Особові й 

присвійні займенники в давальному 

відмінку.  Порядок слів у реченні з 

додатками в знахідному й 

давальному відмінках. Вживання 

особових займенників у давальному 

й знахідному відмінку в реченні: 

порядок слів у реченні. Прийменник 

«von» з модальним значенням. 

 

Особові й присвійні займенники в 

давальному відмінку.  

Порядок слів у реченні з додатками в 

знахідному й давальному відмінках. 

Вживання особових займенників у 

давальному й знахідному відмінку в 

реченні: порядок слів у реченні. 

Прийменник «von» з модальним 

значенням. 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 14 6 20 



Змістовий блок 22 

На вихідних. Рекомендації й реальність. Бажання. Пропозиції щодо організації дозвілля у 

вихідні дні. Заходи вихідного дня. Календар заходів: поради радіослухачам. Складносурядне 

речення з підрядним допустовим реченням: речення зі сполучником trotzdem. Умовний спосіб: 

утворення претеритуму умовного способу від дієслів «haben», «sein», «können». Вживання 

кон’юнктиву ІІ для вираження побажання й пропозиції. 

22 

Змістовий модуль 43. Рекомендації й 

реальність. Бажання. Пропозиції 

щодо організації дозвілля у вихідні 

дні. Заходи вихідного дня. Календар 

заходів: поради радіослухачам. 

На вихідних. Рекомендації й 

реальність.  

Бажання. Відгадування бажань. 

Побажання щодо занять з німецької 

мови. 

Пропозиції щодо організації дозвілля у 

вихідні дні. Інтервю з читачами. 

Заходи вихідного дня.  

Календар заходів: поради 

радіослухачам.  

Казка «Hans im Glück». Складені 

іменники з компонентом «Sonntag-

». 

 
Змістовий модуль 44. 

Складносурядне речення з 

підрядним допустовим реченням: 

речення зі сполучником trotzdem. 

Умовний спосіб: утворення 

претеритуму умовного способу від 

дієслів «haben», «sein», «können». 

Вживання кон’юнктиву ІІ для 

вираження побажання й пропозиції 

Складносурядне речення з підрядним 

допустовим реченням: речення зі 

сполучником «trotzdem». 

Умовний спосіб: утворення 

претеритуму умовного способу від 

дієслів «haben», «sein», «können». 

Вживання кон’юнктиву ІІ для 

вираження побажання й пропозиції/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6 15 6,5 21,5 



Змістовий блок 23 

Світ речей. Блошині ринки. Універмаг. Торгівельні відділи універмагу. На ярмарку. Діаграма: 

На що німці витрачають гроші? Мої улюблені речі. Відомі товари з Німеччини, Австрії й 

Швейцарії. Відмінювання прикметника після неозначеного артикля (мішана відміна). Ступені 

порівняння прикметників. Вживання порівняльних часток «als» і «wie». 

23 

Змістовий модуль 45. Світ товарів. 

Блошині ринки. Універмаг. 

Торгівельні відділи універмагу. На 

ярмарку. Щомісячні статті витрат 

середньостатистичних німців. Мої 

улюблені речі. 

Світ речей. Блошині ринки. Досвід 

придбання товарів на блошиному 

ринку: переваги й недоліки.  

Універмаг. Торгівельні відділи 

універмагу. Рольові ігри «Придбання 

товарів в універмазі». 

На ярмарку.  

Щомісячні статті витрат 

середньостатистичних німців. 

Радіоінтерв’ю з перехожими. Діаграма: 

На що німці витрачають гроші?  

Мої улюблені речі.  

Відомі товари з Німеччини, Австрії й 

Швейцарії. 

 

Змістовий модуль 46. Відмінювання 

прикметника після неозначеного 

артикля (мішана відміна). Ступені 

порівняння прикметників. 

Вживання порівняльних часток «als» 

і «wie». 

 

Відмінювання прикметника після 

неозначеного артикля (мішана відміна 

відмінювання прикметників).  

Ступені порівняння прикметників. 

Вживання порівняльних часток «als» і 

«wie». 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6-9 15 6 21 

Всього:  44 18,5 62,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ VIІІ 

 



Змістовий блок 24 

Комунікація. Пошта. Сучасні засоби комунікації. Автовідповідач/голосова пошта. Мобільний 

телефон. Спосіб комунікації жінок і чоловіків. Пасивний стан. Утворення форм теперішнього 

часу. Відмінювання прикметника після означеного артикля (слабка відміна прикметника). 

Утворення прикметника за допомогою префікса un-.  

24 

Змістовий модуль 47. Комунікація. 

Поштові відправлення. Сучасні засоби 

комунікації. Повідомлення на 

автовідповідач. Мобільний телефон. 

Спосіб комунікації жінок і чоловіків. 

Поштові відправлення. Лексика до теми 

«На пошті». 

Сучасні засоби комунікації: листи, смс-

повідомлення, е-мейли, спілкування в 

соцмережах. 

Повідомлення на 

автовідповідач/голосову пошту. Рольові 

ігри. 

Мобільний телефон. Ваше ставлення до 

мобільних телефонів. 

Спосіб комунікації жінок і чоловіків. 

Відмінності між мовою жінок і мовою 

чоловіків. 

 Змістовий модуль 48. Пасивний стан. 

Утворення форм теперішнього часу. 

Відмінювання прикметника після 

означеного артикля (слабка відміна 

прикметника). Словотвір: утворення 

прикметника за допомогою префікса 

un-. 

 

Пасивний стан. Утворення форм 

теперішнього часу. 

Відмінювання прикметника після 

означеного артикля (слабка відміна 

прикметника). 

Утворення прикметника за допомогою 

префікса un-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 10 7,5 17,5 



Змістовий блок 25 

У дорозі. Автомобільний транспорт. Орієнтування в місті. Підготовка й перевірка 

транспортного засобу перед початком руху. Радіоповідомлення: дорожні пригоди й прогноз 

погоди. Непорозуміння між учасниками дорожньо-транспортного руху. Місто Фленсбург у 

Німеччині. Прийменники місця «aus», «von», «in», «bei»,  «am … vorbei»,  «bis zu», «durch», 

«…entlang», «gegenüber», «über», «um…herum». Складносурядні речення зі сполучником 

«deshalb». Словотвір: утворення прикметників за допомогою суфіксів –bar, -ig, -isch.  

25 

Змістовий модуль 49. У дорозі. 

Автомобільний транспорт. 

Орієнтування в місті. Підготовка й 

перевірка транспортного засобу перед 

початком руху. Радіоповідомлення: 

дорожні пригоди й прогноз погоди. 

Непорозуміння між учасниками 

дорожньо-транспортного руху 

(пішоходами, велосипедистами й 

автомобілістами). 

 

У дорозі. Автомобільний транспорт. 

Лексика до теми 

Орієнтування в місті.  

Підготовка й перевірка транспортного 

засобу перед початком руху.  

Радіоповідомлення: дорожні пригоди й 

прогноз погоди. 

Непорозуміння між учасниками 

дорожньо-транспортного руху 

(пішоходами, велосипедистами й 

автомобілістами). 

Дорожній рух у німецькомовних країнах.  

Місто Фленсбург у Німеччині. 

Федеральне відомство дорожнього руху. 

Бали у Фленсбурзі: що обов’язково треба 

знати водіям у Німеччині? 

Дорожній рух в Україні. 

 

Змістовий модуль 50. Прийменники 

місця «aus», «von», «in», «bei»,  «am … 

vorbei»,  «bis zu», «durch», «…entlang», 

«gegenüber», «über», «um…herum». 

Складносурядні речення зі 

сполучником «deshalb». Словотвір: 

утворення прикметників за допомогою 

суфіксів –bar, -ig, -isch. 

 

Прийменники місця «aus», «von», «in», 

«bei», «am … vorbei», «bis zu», «durch», 

«…entlang», «gegenüber», «über», 

«um…herum».   

Складносурядні речення зі сполучником 

«deshalb».  

Словотвір: утворення прикметників за 

допомогою суфіксів –bar, -ig, -isch. 

 

 

 

 

 
 

12-14 14 6,5 20,5 



Змістовий блок 26 

Подорож в іншу країну. Планування подорожі. Розмова в туристичній агенції. Замовлення 

подорожі. Готелі. Типи відпочинку. Види діяльності під час подорожей. Омріяна подорож. 

Подорож на повітряній кулі. Прийменники місця «an», «auf», «in», «nach». Прийменники часу. 

Прийменник «ohne». Сильна відміна прикметників.  

26 

Змістовий модуль 51. Плани на 

відпустку. Планування подорожі. 

Типи подорожей. Готелі. Типи 

відпочинку. Види діяльності під час 

подорожей. Розмова в туристичній 

агенції. Замовлення подорожі. 

Омріяна подорож. Подорож на 

повітряній кулі.  

 

Плани на літню відпустку. Планування 

подорожі. Типи подорожей.  

Готелі. Типи відпочинку. Види 

діяльності під час подорожей.  

Розмова в туристичній агенції. Рольова 

гра на тему «Замовлення подорожі».  

Написання листа з місця відпочинку. 

Омріяна подорож.  

Подорож на повітряній кулі. 

Вікторина «Річка Дунай» 

 

Змістовий модуль 52. Прийменники 

місця «an», «auf», «in», «nach».   

Прийменники часу. Прийменник 

«ohne». Сильна відміна 

прикметників. 

 

Прийменники місця «an», «auf», «in», 

«nach».   

Сильна відміна прикметників. 

Прийменники часу «von … an» +Dat, 

«über» + Akk. 

Прийменник «ohne».  

 

 

 

 

15-16 12 7,5 19,5 

Всього:  36 21,5 57,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за п’ятий семестр:  80 40 120 

Форма підсумкового контролю за п’ятий семестр: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШОСТИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ ІХ  

Змістовий блок 27  

Гроші. Різновиди платіжних банківських карток. У банку: Проблеми й пошуки їхнього 

вирішення. Можливості оплати послуг. Сфера обслуговування. Лотерейний виграш. «Життя 

без гаманця» в Німеччині. Непрямі питальні речення зі сполучниками «wer», «was», «wohin», 

«wo» тощо, зі сполучником «ob». Дієслово «lassen», відмінювання; конструкції з дієсловом 

«lassen». 

27 

Змістовий модуль 53.  

Різновиди платіжних банківських 

карток. У банку: Проблеми й 

пошуки їхнього вирішення. Розмова 

зі співробітником банку. Можливості 

оплати послуг. Сфера 

обслуговування. Лотерейний 

виграш. «Життя без гаманця» в 

Німеччині. 

 

Типи платіжних банківських карток.  

У банку: Проблеми й пошуки їхнього 

вирішення. Розмова зі співробітником 

банку. Можливості оплати послуг.   

Сфера обслуговування.  

Лотерейний виграш. Поради 

переможцям лотереї.    

«Життя без гаманця» в Німеччині. 
Мандри світом без грошей. 

Cтудентські будні: запрошення на 

навчання в німецькому вузі, 

підтвердження платоспроможності, 

пошук житла, організація дозвілля. 

Змістовий модуль 54. Непрямі 

питальні речення зі сполучниками 

«wer, was, wohin, wo, …», зі 

сполучником «ob». Дієслово «lassen», 

відмінювання; конструкції з 

дієсловом «lassen». 

 

Непрямі питальні речення зі 

сполучниками wer, was, wohin, wo …. 

Непрямі питальні речення зі 

сполучником «ob».  

Дієслово «lassen», відмінювання; 

конструкції з дієсловом «lassen». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 16 8 24 



Змістовий блок 28 

Віхи життя. Дитячі спогади. Проблеми молоді й поради батьків. Суперечки в подружньому 

житті. Аргументація претензій і реакція на аргументи й закиди інших людей. Контраргументи. 

Пестливі імена в німецькій мові. Життєві плани. Форми минулого часу дієслова: перфект і 

претеритум.  Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. Словотвір: утворення прикметників й іменників. 

28 

Змістовий модуль 55. Віхи життя. 

Дитячі спогади. Проблеми молоді й 

поради батьків. Суперечки в 

подружньому житті. Аргументація 

претензій і реакція на аргументи й 

закиди інших людей. 

Контраргументи.  Популярні імена в 

Німеччині. Пестливі імена в 

німецькій мові. Життєві плани. 

 

Віхи життя. Дитячі спогади.  

Проблеми молоді й поради батьків.  

Суперечки в подружньому житті. 

Аргументація претензій і реакція на 

аргументи й закиди інших людей. 

Контраргументи.   

Популярні імена в Німеччині. Пестливі 

імена в німецькій мові. Життєві плани. 

 

Змістовий модуль 56. Форми 

минулого часу дієслова: перфект і 

претеритальні форми  дієслів «sein», 

«haben», модальних дієслів. Умовний 

спосіб: кон’юнктив ІІ. Висловлення 

побажань, пропозицій, спонуки до 

дії. Cкладнопідрядні речення зі 

сполучниками «wenn», «weil», «dass». 

Складносурядні речення зі 

сполучниками «aber», «denn», 

«deshalb, «trotzdem». 

 

Форми минулого часу дієслова: 

перфект і претеритальні форми  дієслів 

«sein», «haben», модальних дієслів.  

Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. 

Висловлення побажань, пропозицій, 

спонуки до дії. 

Словотвір: утворення прикметників за 

допомогою суфіксів –ig, -los, -bar; 

утворення іменників за допомогою 

суфікса –in , зменшуваних і пестливих 

форм за допомогою суфікса –chen, 

утворення віддієслівних форм за 

допомогою суфікса –ung.  

Повторення й узагальнення  

синтаксису: Cкладнопідрядні речення 

зі сполучниками «wenn», «weil», 

«dass». Складносурядні речення зі 

сполучниками «aber», «denn», 

«deshalb», «trotzdem». 

 

3-6 14 9,5 23,5 



Змістовий блок 29 

Щастя в нашому житті. Що таке щастя? Щастя в нещасті: спогади з минулого.  Мій ангел-

хоронитель. Амулет на щастя. Щасливі моменти в нашому житті.  Форми минулого часу 

претеритум і плюсквамперфект: утворення часових форм, їхнє вживання в реченні. Підрядне 

речення часу. Вживання та значення сполучників «als», «wenn» у складнопідрядному реченні з 

підрядним реченням часу. 

29 

Змістовий модуль 57.  Що таке 

щастя? Щастя в нещасті: спогади з 

минулого. Віра людей у захист 

ангела-хоронителя? Амулет на 

щастя. Ритуали. Забобони.  

 

Що таке щастя? Щастя в нещасті: 

спогади з минулого.  

Віра людей в захист ангела-

хоронителя?  

Короткі газетні повідомлення  

Щасливі моменти мого життя.  

Польоти були змістом усього її життя. 

Життя д-ра Марії Луїзи Вессель.   

Амулет на щастя. Ритуали. Забобони.  

 

Змістовий модуль 58. Форми 

минулого часу претеритум і 

плюсквамперфект: утворення 

часових форм, їхнє вживання в 

реченні. Підрядне речення часу. 

Вживання та значення сполучників 

«als», «wenn» у складнопідрядному 

реченні з підрядним реченням часу. 

 

Форми минулого часу претеритум і 

плюсквамперфект: утворення часових 

форм, їхнє вживання в реченні. 

Підрядне речення часу. Вживання та 

значення сполучників «als», «wenn» у 

складнопідрядному реченні з 

підрядним реченням часу. 

 

 

 

 

 

  6-9 19 10 29 

Всього:  49 27,5 76,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ X 

 



Змістовий блок 30 

Розваги. Кіно й телебачення. Улюблені передачі й фільми. Програма телебачення на тиждень. 

Типи телеглядачів. Планування спільного перегляду телепрограми. Значення книг, музики й 

телебачення в Вашому житті. Детективний роман. Письменник Фрідріх Глаузер. Реальні та 

нереальні підрядні допустові речення з сполучником «obwohl». Підрядні означальні речення, 

які вводяться відносними займенниками. Підсилювально-видільні частки.  

30 

Змістовий модуль 59. Розваги. Кіно й 

телебачення. Улюблені передачі й 

фільми. Програма телебачення на 

тиждень. Типи телеглядачів. 

Планування спільного перегляду 

телепрограми. Роль засобів масової 

інформації в сучасному світі. Значення 

книг, музики й телебачення в Вашому 

житті. Детективний роман. 

Письменник Фрідріх Глаузер. 

 

Кіно й телебачення. Улюблені передачі й 

фільми. 

Перегляд фільмів удома чи в кінотеатрі?  
Враження від переглянутого фільму. 

Інтерв’ю з перехожими. Вечір у компанії 

відомого актора/режисера. 

Роль засобів масової інформації в 

сучасному світі. Значення книг, музики й 

телебачення в Вашому житті.  

Програма телебачення на тиждень. Типи 

телеглядачів. Планування спільного 

перегляду телепрограми. 

Детективний роман. Фрідріх Глаузер: 

життєвий і творчий шлях письменника, 

автора детективних романів. 

 
Змістовий модуль 60. Реальні та 

нереальні підрядні допустові речення з 

сполучником «obwohl». Підрядні 

означальні речення, які вводяться 

відносними займенниками. 

Підсилювально-видільні частки. 

 

Реальні та нереальні підрядні допустові 

речення з сполучником «obwohl». 

Підрядні означальні речення, які 

вводяться відносними займенниками.  

Підсилювально-видільні частки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 17 9 26 



Змістовий блок 31 

Спорт та здоров’я. Заняття фітнесом і спортом. Погане самопочуття й проблеми зі здоров’ям. 

Поради фахівців. Здоровий спосіб життя та здорове харчування. Пластичні операції краси. 

Поняття про родовий відмінок в німецькій мові. Категорія стану. Загальна характеристика. 

Пасивний стан. Утворення Präsens Passiv з модальними дієсловами. Поняття про родовий 

відмінок в німецькій мові.  

31 

Змістовий модуль 61. Спорт та 

здоров’я. Заняття фітнесом і спортом. 

Погане самопочуття й проблеми зі 

здоров’ям. Нетрадиційна медицина 

Поради фахівців. Здоровий спосіб 

життя та здорове харчування. 

Пластичні операції краси.  

Спорт та здоров’я. Заняття фітнесом і 

спортом.  

Гімнастичні вправи. Покрокові 

інструкції. 

Погане самопочуття й проблеми зі 

здоров’ям. Поради фахівців. 

Нетрадиційна медицина. 

Здоровий спосіб життя та здорове 

харчування.  

Популярні наукові твердження. 

Вікторина. 

Пластичні операції краси.  

 

Змістовий модуль 62. Поняття про 

родовий відмінок в німецькій мові. 

Вживання кон’юнктива ІІ для 

висловлення порад. Категорія стану. 

Загальна характеристика. Пасивний 

стан. Утворення Präsens Passiv з 

модальними дієсловами.  

 

Категорія стану. Загальна 

характеристика. 

Пасивний стан. Утворення Präsens Passiv 

з модальними дієсловами.  

Поняття про родовий відмінок в 

німецькій мові. 

Висловлення поради. Вживання 

кон’юнктиву ІІ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 16 7,5 23,5 



Змістовий блок 32 

Мови. Проблеми комунікації: канцелярська мова, вади мовлення. Мова жестів. Вивчення 

іноземних мов. Двомовність у сім’ї. Вживання прийменника «wegen». Складносурядні речення 

зі сполучниками «darum», «deshalb», «daher», «deswegen». Підрядні нереальні речення умови зі 

сполучником «wenn».  

32 

Змістовий модуль 63. Мови. 

Проблеми комунікації: 

канцелярська мова, вади мовлення. 

Мова жестів. Вивчення іноземних 

мов. Мотивація вивчення іноземної 

мови. Які можливості дають знання 

іноземної мови? Двомовність у сім’ї.   

 

Проблеми комунікації: канцелярська 

мова, вади мовлення. Мова жестів. 

Вивчення іноземних мов. Мотивація 

вивчення іноземної мови. Які 

можливості дають знання іноземної 

мови?  

Двомовність у сім’ї.  Гатіс Акиюн 

(Hatice Akyün) «Einmal Hans mit 

scharfer Soße: Leben in zwei Welten». 

 

Змістовий модуль 64. Вживання 

прийменника «wegen». 

Складносурядні речення зі 

сполучниками «darum», «deshalb», 

«daher», «deswegen». Підрядні 

нереальні речення умови зі 

сполучником «wenn». 

 

Вживання прийменника «wegen».  

Складносурядні речення зі 

сполучниками «darum», «deshalb», 

«daher», «deswegen».  

Підрядні нереальні речення умови зі 

сполучником «wenn». 

 
 

 

 

14-16 14 10 24 

Всього:  47 26,5 73,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за шостий семестр:  96 54 150 

                                                                           Форма підсумкового контролю за шостий семестр:   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЬОМИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ ХІ  

Змістовий блок 33 

Професія, робота та практика. Професії й види діяльності. Робота в команді. Види зайнятості: 

переваги й недоліки. Побажання найманих працівники, приватних підприємців, студентів 

щодо умов праці. Працевлаштування: письмова заява, телефонна розмова. Оголошення про 

працевлаштування. Креативність. Інфінітивні конструкції в німецькій мові. Вживання частки 

«zu» з інфінітивом. Інфінітивні конструкції «nicht/nur brauchen + Infinitiv mit zu». 

33 

Змістовий модуль 65. Професія, 

робота та практика. Професії й види 

діяльності. Робота в команді. Види 

зайнятості: переваги й недоліки. 

Побажання найманих працівники, 

приватних підприємців, студентів 

щодо умов праці. 

Працевлаштування: письмова заява, 

телефонна розмова. Оголошення про 

працевлаштування. Креативність. 

 
Професія, робота та практика. Професії 

й види діяльності. Робота в команді. 

Види зайнятості: переваги й недоліки. 

Побажання найманих працівники, 

приватних підприємців, студентів 

щодо умов праці.  

Працевлаштування: письмова заява, 

телефонна розмова. Оголошення про 

працевлаштування.  

Креативність. 

  

Змістовий модуль 66. Інфінітивні 

конструкції в німецькій мові. 

Вживання частки «zu» з інфінітивом. 

Інфінітивні конструкції «nicht/nur 

brauchen + Infinitiv mit zu». 

 

Інфінітивні конструкції в німецькій 

мові. Вживання частки «zu» з 

інфінітивом.  

Інфінітивні конструкції «nicht/nur 

brauchen + Infinitiv mit zu». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 10 1,5 11,5 



Змістовий блок 34 

Сфера послуг. Бажання клієнта. Плани на відпустку. Робочі будні. Добрі наміри. Незвична 

подорож: Літня відпустка в сезон дощів. Планування літньої відпустки. Розмови з клієнтами.  

Безособові конструкції з займенником «es». Підрядні речення мети з сполучником damit. 

Інфінітивні конструкції «(an)statt+zu+Infinitiv», «ohne+zu+Infinitiv».  

34 

Змістовий модуль 67. Сфера послуг. 

Бажання клієнта. Плани на 

відпустку. Робочі будні. Добрі 

наміри. Незвична подорож: Літня 

відпустка в сезон дощів. Планування 

літньої відпустки. Розмови з 

клієнтами.   

 

Сфера послуг. Бажання клієнта.  

Плани на відпустку.  

Робочі будні. Добрі наміри.  

Незвична подорож: Літня відпустка в 

сезон дощів.  

Планування літньої відпустки. 

Презентація «улюбленої» країни. 

Розмови з клієнтами. Рольові ігри. 

 

 
Змістовий модуль 68. Безособові 

конструкції з займенником «es». 

Підрядні речення мети з 

сполучником «damit». Інфінітивні 

конструкції «(an)statt+zu+Infinitiv», 

«ohne+zu+Infinitiv».  

 
Підрядні речення мети з сполучником 

«damit». 

Інфінітивні конструкції 

«(an)statt+zu+Infinitiv», 

«ohne+zu+Infinitiv». 

Безособові конструкції з займенником 

«es». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3-5 12 2,5 14,5 



Змістовий блок 35 

Усе про житло. Відвідання квартири. Вирішення конфліктів із сусідами. Життя в сучасному 

практичному житлі. Робота й житло. Двочастинні сполучники. Дієслова з прийменниками і 

займенникові прислівники. Допустовий прийменник «trotz» + родовий відмінок. Кон’юнктив 

ІІ минулого часу: відмінювання й нереальні речення бажання. 

35 

Змістовий модуль 69. Усе про житло. 

Огляд квартири. Вирішення 

конфліктів із сусідами. Життя у 

сучасному практичному житлі. 

Робота й житло.  

 

Усе про житло.  

Огляд квартири. Висловлення 

перебільшення. 

Вирішення конфліктів із сусідами. 

Висловлення критики й реакція на неї. 

Життя в сучасному практичному 

житлі.  

Робота й житло.  

Ситуативне мовлення на тему про 

продаж квартири з перебільшеним 

описом і про те, чому багато людей по 

професії змушені їздити між двома 

містами. 

Читання текстів про сучасне практичне 

й дивне житло в Берліні. 

 

Змістовий модуль 70. Кон’юнктив ІІ 

минулого часу: відмінювання й 

нереальні речення бажання. 

Дієслова з прийменниками й 

займенникові прислівники. 

Двочастинні сполучники. 

Допустовий прийменник «trotz» + 

родовий відмінок. 

 

Кон’юнктив ІІ минулого часу: 

відмінювання й нереальні речення 

бажання.  

Дієслова з прийменниками й 

займенникові прислівники.  

Двочастинні сполучники «entweder … 

oder», «nicht nur … sondern auch», 

«zwar … aber». 

Допустовий прийменник «trotz» + 

родовий відмінок. 

 

 

 

 

 

   5-8 18 1,5 19,5 

Всього:  40 5,5 45,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

 

 

 

 

МОДУЛЬ XІІ 

 



Змістовий блок 36 

Серед друзів. Ігри з друзями. Правила гри (покрокова інструкція). Форми звертання на «ти» і 

на «Ви». Бесіди про друзів і колег, детальний опис друзів. Пошук партнера онлайн. Поради 

самотнім, які не знайшли ще своєї «половинки». Вживання сполучника «falls» у підрядному 

реченні умови. Слабка відміна іменників. Двочастинний сполучник «je … desto». Підрядне 

означальне речення з прийменником. Відмінювання субстантивованих прикметників.   

36 

Змістовий модуль 71. Серед друзів. 

Ігри з друзями. Правила гри 

(покрокова інструкція). Форми 

звертання на «ти» і на «Ви». Бесіди 

про друзів і колег, детальний опис 

друзів. Пошук партнера онлайн. 

Поради самотнім, які не знайшли ще 

своєї «половинки».   

 

Серед друзів. Ігри з друзями. Гра у 

відгадування слів. Правила гри 

(покрокова інструкція). 

Я тебе знаю. Звертання на «ти» і на «Ви». 

Пропонування форми звертання на «ти». 

Друзі й подруги. Пісня «Подруги …» 

(автор Фанні ван Даннен). Тексти й 

діалоги про друзів і знайомих. Діалогічне 

мовлення про заходи, які організовують 

студенти у вихідний час зі своїми 

друзями, знайомими, сусідами. 

Пошук партнера онлайн. Інтерв’ю з 

партнером. Радіо-передачі про пошук 

партнера онлайн. Дискусія на тему: «Що 

робити, коли ти знову один/одна?» 

Змістовий модуль 72. Вживання 

сполучника «falls» у підрядному 

реченні умови. Слабка відміна 

іменників. Підрядне означальне 

речення з прийменником. 

Двочастинний сполучник «je … desto».  

Відмінювання субстантивованих 

прикметників.  

 

Вживання сполучника «falls» у 

підрядному реченні умови.  

Слабка відміна іменників.  

Підрядне означальне речення з 

прийменником.  

Відмінювання субстантивованих 

прикметників.  

Двочастинний сполучник «je … desto».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-12 20 1,5 20,5 



Змістовий блок 37  

Техніка й побут. Робоче місце. Інструкції з використання техніки. Інтернет-форуми. Типові 

помилки під час використання комп’ютерної техніки. Нереальні речення порівняння із 

сполучником «als ob». Підрядні речення часу із сполучниками «während», «nachdem», «bevor». 

37 

Змістовий модуль 73. Техніка й побут. 

Робоче місце. Інструкції з 

використання техніки. Типові 

помилки під час використання 

комп’ютерної техніки. Інтернет-

форуми.  

Техніка і побут.  

Робоче місце. Рольова гра: Планування 

культурної програми. 

Інструкції з використання техніки. 

Рольова гра «Прохання про допомогу». 

Перегляд серії фотографій і розкриття 

змісту ситуації. Типові помилки при 

використанні комп’ютерної техніки. 

Інтернет-форуми. Укладання текстів для 

форумів. 

 

Змістовий модуль 74. Нереальні 

речення порівняння із сполучником 

«als ob». Підрядні речення часу із 

сполучниками «während», «nachdem», 

«bevor». 

 

Нереальні речення порівняння із 

сполучником «als ob».   

Підрядні речення часу із сполучниками 

«während», «nachdem», «bevor». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13-15 12 1,5 13,5 



Змістовий блок 38 

Усе про продукти. «Закони Мерфі». Світ незвичайних виробів. Бажання клієнтів. Рекламація 

товарів і послуг. Реклама. Підрядні означальні речення із сполучниками «was» i «wo». 

Дієприкметник недоконаного виду у ролі прикметника. Двочастинні сполучники «weder … 

noch» i «sowohl … als auch».  

38 

Змістовий модуль 75. Усе про 

продукти. «Закони Мерфі». Світ 

незвичайних виробів. Бажання 

клієнтів. Рекламація товарів і 

послуг. Реклама.  

 

Усе про продукти. «Закони Мерфі». 

Аварії та невдачі. 

Світ незвичайних виробів. 

Бажання клієнтів. Рекламація товарів 

і послуг. Рольова гра «Скарги 

клієнтів». Висловлення розчарування, 

подиву, точніший опис проблеми. 

Реклама. Жінки у рекламі. 

Читання тексту «Найкраще з мого 

життя» німецького журналіста Акселя 

Гаке. 

 

Змістовий модуль 76. Підрядні 

означальні речення із сполучниками 

«was» i «wo». Дієприкметник 

недоконаного виду у ролі 

прикметника. Двочастинні 

сполучники «weder … noch» i 

«sowohl … als auch». 

 

Підрядні означальні речення із 

сполучниками «was» i «wo».  

Дієприкметник недоконаного виду у 

ролі прикметника.  

Двочастинні сполучники «weder … 

noch» i «sowohl … als auch». 

 

 

 

 

 

15-16 8 1,5 9,5 

Всього:  40 4,5 44,5 

Форма підсумкового контролю за модуль № 2: модульна контрольна робота 

Всього за сьомий семестр:  80 10 90 

Форма підсумкового контролю за сьомий семестр: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСЬМИЙ СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Змістові модулі 

Кількість годин 

Тижні 

із них 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Всього 

МОДУЛЬ ХІІІ  

Змістовий блок 39 

Людина й суспільство. Правила поведінки: Як поводити себе з іншими людьми? Як не 

втратити дружній тон розмови? Правила хорошого тону: джентельмени знову в моді. Інші 

країни, інші звичаї. Книга барона Адольфа фон Кнігге «Про спілкуванн з людьми». Майбутній 

час фут урум I. Вживання прийменників «innerhalb», «außerhalb» з родовим відмінком. 

Підрядні речення причини зі сполучником «da». 

39 

Змістовий модуль 77. Людина й 

суспільство. Правила поведінки: Як 

поводити себе з іншими людьми? Як 

не втратити дружній тон розмови? 

Правила хорошого тону: джентльмени 

знову в моді. Інші країни, інші звичаї: 

запрошення в гості. Книга барона 

Адольфа фон Кнігге «Про спілкування 

з людьми».  

 

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. 

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».  

 

Змістовий модуль 78. Майбутній час 

футурум I. Вживання прийменників 

«innerhalb», «außerhalb» з родовим 

відмінком. Підрядні речення причини 

зі сполучником «da». 

 

Майбутній час 124зика124ог I.  

Вживання прийменників «innerhalb», 

«außerhalb» з родовим відмінком.  

Підрядні речення причини зі 

сполучником «da». 

 

 

 
 

 

 

5-7 15 5 20 



Змістовий блок 40 

Порада й допомога. Сучасна юридична консультація. Волонтерство. Приклади для 

наслідування. Докори сумління. Давай поговоримо про це. Підрядні речення часу зі 

сполучниками «seit(dem)», «bis». Вживання сполучника «indem» в модальних підрядних 

реченнях. Модальні підрядні речення зі сполучником «ohne dass» й інфінітивна конструкція 

«ohne … zu + Infinitiv“. Вживання прийменника «außer» з давальним відмінком.  

40 

Змістовий модуль 79. Порада й 

допомога. Сучасна юридична 

консультація. Волонтерство: 

добровільні помічники в Німеччині. 

Приклади для наслідування. Докори 

сумління. Давай поговоримо про це.  

 

Порада й допомога. Прохання про 

допомогу. Як перепитувати когось, 

заспокоювати? Пропонування вирішення 

проблеми. 

Сучасна юридична консультація. 

Рекламне оголошення. 

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.  

Давай поговоримо про це. 

 
Змістовий модуль 80.  

Підрядні речення часу зі 

сполучниками «seit(dem)», «bis». 

Вживання сполучника «indem» в 

модальних підрядних реченнях. 

Модальні підрядні речення зі 

сполучником «ohne dass» й інфінітивна 

конструкція «ohne … zu + Infinitiv». 

Вживання прийменника «außer» з 

давальним відмінком. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 17 3 20 



Змістовий блок 41 

З політики та історії. Соціальні ініціативи. З історії Німеччини. Австрія і Швейцарія. Про 

партії й політиків. Ліза Майтнер. Відмінювання прикметників у вищому й найвищому 

ступенях порівняння. Дієприкметник доконаного виду в ролі прикметника. Пасив претеритум 

і пасив перфект. 

41 

Змістовий модуль 81. З політики та 

історії. Соціальні ініціативи. З історії 

Німеччини. Австрія і Швейцарія. Про 

партії й політиків. Ліза Майтнер.  

 

З політики та історії. Соціальні 

ініціативи. Важливі суспільні теми. 

Читання текстів про соціальні ініціативи 

у німецькомовних країнах. Коротка 

доповідь. 

З історії Німеччини. Вікторина. 

Австрія і Швейцарія. Презентація країн. 

Про партії й політиків. Кольори 

політичних партій. Гра в політичні 

партії. 

Ліза Майтнер. 

Змістовий модуль 82. Відмінювання 

прикметників у вищому й найвищому 

ступенях порівняння. Дієприкметник 

доконаного виду у ролі прикметника. 

Пасив претеритум і пасив перфект. 

Відмінювання прикметників у вищому й 

найвищому ступенях порівняння. 

Дієприкметник доконаного виду в ролі 

прикметника.  

Пасив претеритум і пасив перфект. 

   10-13 19 13 32 

Змістовий блок 42  

Техніка й побут. Робоче місце. Інструкції з використання техніки. Інтернет-форуми. Типові 

помилки під час використання комп’ютерної техніки. Нереальні речення порівняння із 

сполучником «als ob». Підрядні речення часу із сполучниками «während», «nachdem», «bevor». 

42 

Змістовий модуль 83. У цілому світі як 

вдома. Життя у Німеччині. Країни 

Європи і ЄС. Курйозні випадки в 

європейських країнах. Батьківщина. 

Культур багато, а батьківщина одна. 

Моє особисте майбутнє. 
У цілому світі як вдома.  

Життя у Німеччині. Візит друга/подруги 

з Німеччини в Україну. Підготовка 

програми перебування. 

Країни Європи і ЄС. Гра у відгадування 

країн. Опис країни. 

Курйозні випадки в європейських 

країнах.  

Батьківщина. Читання репортажу. Газета 

курсу. 

Культур багато, а батьківщина одна. 

Читання репортажу. 

Моє особисте майбутнє. Висловлення 

побажань на майбутнє. 

13-15 9 9 18 

Всього:  60 30 90 

Форма підсумкового контролю за модуль № 1: модульна контрольна робота 

Всього за восьмий семестр:  60 30 90 

Форма підсумкового контролю за восьмий семестр: державний іспит 



6. Теми практичних занять  

 
Другий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Знайомство. Форми вітання та прощання в різних німецькомовних 

країнах.  Базовий синтаксис німецької мови: Питальні речення, порядок 

слів в питальному реченні. Розповідні речення. Порядок членів речення. 

Ствердна та заперечна відповідь на питання.  

2 

2. Запитання про ім’я та прізвище,  походження людини, знання мов. 

Ведення найелементарнішої телефонної розмови. Назви населених 

пунктів, місце проживання. Теперішній час дієслова: відмінювання дієслів 

sein, heißen, leben, wohnen, kommen, sprechen у теперішньому часі, їхнє 

вживання в реченні. 

3 

3. Німецький алфавіт. Правила читання. Читання слів по буквах. Читання 

візитних карток. Написання інформації для візитної картки. Особові, 

присвійні, заперечні займенники.  

2 

4. Сімейний стан та друзі. Представлення членів родини та друзів.  

Присвійні займенники.  

2 

5. Назви населених пунктів, місце проживання. Питання про самопочуття та  

поточні справи. Числівники від 0 до 20. Відмінювання дієслів у 

теперішньому часі, значення та вживання окремих 

прийменників (aus, in).  

3 

6. Коротка співбесіда: запитати про прізвище, походження незнайомця, 

номер телефону,  поштовий індекс, домашню адресу, сімейний стан, 

наявність дітей та їхній вік. Сприйняття на слух запитань, виокремлення 

інформації з почутого.  

3 

7. Коротке усне повідомлення про себе. Заповнення формулярів з особистою 

інформацією. Інтонація й мелодика розповідних речень німецької мови. 

2 

8. Їжа та напої. Назви основних харчових продуктів, овочів та фруктів. 

Принцип вживання означеного та неозначеного артикля, його відсутність. 

Короткі й довгі голосні звуки в німецькій мові.  

3 

9. Числівники від 21 до 100. Назви одиниць виміру. Ціни, вага. Покупки. 

Короткі ситуативні діалоги про продаж та купівлю товарів. Виокремлення 

необхідної інформації з потоку мовлення на прикладі рекламних 

оголошень. Рід іменника та утворення його форми множини. 

3 

10. Висловлення уподобань і переваг. 

Альтернативні питання в німецькій мові.  

2 

11. Здорове харчування. Інтонація та мелодика питальних речень у німецькій 

мові. 

 

2 

12. Звичаї та традиції харчування в німецькомовних країнах. Рецепти 

приготування страв. 

2 

13. Моє помешкання. Назви житлових приміщень. Поняття про прислівник у 

німецькій мові. Прислівники місця.  

2 

14. Опис помешкання. Висловлення задоволення / незадоволення побаченим.  

Прикметник у післяіменниковій позиції.  

2 

15. Меблі. Кольори та інші найелементарніші прикметники для опису 

квартири. Відмінювання сильних дієслів з кореневою голосною «а» в 

теперішньому часі. 

3 

16. Читання та написання оголошення про найм житла. Загальноприйняті 

скорочення. Телефонна розмова щодо оголошення в газеті. Числівники від 

3 



100 до 1 000 000.  

17. Умеблювання помешкання та знак Зодіаку. Правила орфографії в 

німецькій мові. Вулиця одного міста та її жителі.  

2 

18. Розпорядок дня. Точний час доби. Запитання про час.  

 

3 

19. Щоденні заняття й види діяльності, висловлення захоплення / уподобання. 

Поняття про відокремлюваний префікс, його місце в простому 

розповідному реченні. Відмінювання дієслів arbeiten, finden, kosten тощо (з 

основою на приголосні t, d, chn, ffn, tm, dm, gn, bn) у теперішньому часі.  

2 

20. Дні тижня. Плани на тиждень. Складення й написання записів в 

органайзері. Відмінювання сильних дієслів schlafen, anfangen в 

теперішньому часі. Поняття про наголос в німецькій мові.  

3 

21. Назви частини доби. Мій розпорядок дня. Розмови про звиклий перебіг 

дня. 

Прийменники й прислівники з часовим значенням («am», «um», 

«von…bis», «vor», «nach»). Зворотній порядок слів у реченні. 

3 

22. Звукові оголошення, які містять інформацію про час. Читання інформації 

про час / години роботи, прийому. Офіційне називання годин.  

 

2 

23. Один день у Берліні: планування перебування в місті. 

 

2 

24. Погода й природні явища. Пори року та сторони світу.  

 

2 

25. Кліматичні умови в країнах Європи й улюблені місця відпочинку жителів 

Німеччини. Моє улюблене місце відпочинку. 

2 

26. Прогноз погоди та інформація про стан на дорогах.  

 

2 

27. Короткі діалоги. Відмінювання означеного й неозначеного артикля: 

знахідний  відмінок. Заперечний займенник у знахідному відмінку. 

Запитання без запитального слова й можливі відповіді на них: ja – nein – 

doch. Наголос і мелодика речень без запитального слова. 

2 

28. Вільній час. Хобі та зацікавлення. Опис улюблених занять та особистих 

інтересів. Ведення діалогу про дозвілля. Письмовий план праці та 

відпочинку на наступний тиждень. Відмінювання дієслівної форми 

«möchte». Відмінювання сильних дієслів з кореневою «е» у теперішньому 

часі.  

4 

29. Плани на вільний час / вихідні дні. Порядок дня у вихідні дні. 

 

2 

30. Освіта та навчання. Вираження уподобань та здібностей. Плани на 

майбутнє.  

Модальні дієслова – значення та вживання. Відмінювання модальних 

дієслів «können» і «wollen». Особливості відмінювання модальних дієслів 

у теперішньому часі. 

2 

31. Розповідь про минулі події, про навчальний досвід у минулому. Мій 

учорашній день. Перфект – утворення та вживання. Вживання 

допоміжного дієслова «haben». Утворення дієприкметника минулого часу. 

Поняття про рамкову конструкцію німецького речення.  

4 

32. Поради під час вивчення іноземної мови, зокрема, німецької мови. 

Спонуки для вивчення німецької мови.  

2 

33 Важливі складові заняття з німецької мови. Пропозиції щодо 

вдосконалення навчального процесу. Розмова в секретаріаті навчального 

закладу. 

2 

 Разом 80 

 



Третій семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Професії й робота. Назви професій на позначення осіб чоловічої й жіночої 

статі. Короткі інтерв’ю на тему «Моя професія». Утворення іменників 

жіночого роду на позначення представниць жіночої статі за допомогою 

суфікса «in». Прийменник способу дії als + Nominativ (Ich arbeite als 

Programmierer). 

2 

2. З історії життя одного повара. Форма минулого часу претеритум дієслів 

«haben» і «sein». 

2 

3. Пам’ятні події в моєму житті: незабутня подорож чи незабутнє свято 

(Опис подорожі/ перебування на святі на основі фотографій). Уживання 

форми минулого часу претеритум дієслів «haben» і «sein».  

2 

4. Працевлаштування: співбесіда з начальником відділу кадрів про отриману 

освіту, виконувану роботу. Прийменники на позначення часу «vor», «seit» 

+ Dativ, für +Akkusativ. 

3 

5. Оголошення працедавців про надання місця для проходження навчальної 

практики й побажання молодих людей щодо її проходження.  

2 

6. Незвичні професії: велокур’єр, ляльковод, вівчар, дизайнер комп’ютерних 

ігор та інших. 

3 

7. Поради щодо відвідання визначних місць у незнайомому місті. Візит у 

туристичну довідку міста.  

Значення модального дієслова «müssen», його відмінювання в 

теперішньому часі, уживання в простому розповідному реченні.  

3 

8. Покрокова інструкція: Придбання залізничних квитків в автоматі з 

продажу квитків. Уживання прислівників «zuerst», «danach», «dann», «zum 

Schluss». Хатні / Професійні обов’язки. Неозначено-особовий займенник 

«man», особливості його вживання в реченні.  

3 

9. Проблеми й надання порад. Наказовий спосіб у німецькій мові: утворення 

ввічливої форми, 2-ої особи однини й 2-ої особи множини.  

3 

10. Висловлення дозволу й заборони. Правила співжиття в 

багатоквартирному будинку. Значення модального дієслова «dürfen», його 

відмінювання в теперішньому часі, уживання в простому розповідному 

реченні. 

3 

11. Інформаційні проспекти про визначні пам’ятки архітектури, історичні 

будівлі,  музеї, проведення концертів (розуміюче читання).  

 

3 

12. Нічліг. Види готелів. Поселення в готель. 

 

2 

13. Карнавал у німецькомовних країнах. 

 

2 

14. Здоров’я. Назви частин тіла. Опис зовнішнього вигляду. 

 

3 

15. Висловлення про власне самопочуття. Висловлення про самопочуття 

інших. Присвійні займенники «mein-», «dein-», «sein-», «ihr-», «unser-», 

«eu(e)r-», «Ihr-».  

3 

16. Вказівки та поради хворому. Значення модального дієслова «sollen», його 

відмінювання в теперішньому часі, вживання в простому розповідному 

реченні 

2 

17. Написання офіційного листа (запиту).  

 

2 

18. Запис на прийом до лікаря, перенесення чи скасування зустрічі. Рольові 

ігри. 

2 



 

19. Фразеологічні звороти з назвами частин тіла, їхнє значення та вживання.  

 

2 

20. У місті. Інформація про шлях до місця призначення. Опис шляху до місця 

призначення.  

 

3 

21. Транспортні засоби: повітряний транспорт, наземний транспорт, 

громадський транспорт. Мій шлях до університету й транспортні засоби, 

якими я користуюся. Прийменник «mit» з назвами транспортних засобів.  

2 

22. Інфраструктура міста: розташування будівель. Визначення 

місцезнаходження будівель й напрямку руху людей і транспортних 

засобів. Локальні прийменники «an», «auf», «bei», «hinter», «in», «neben», 

«über», «unter», «zwischen» для визначення місцезнаходження. Локальний 

прийменник «zu» для опису напрямку руху. 

4 

23. Розклад руху громадського транспорту. Оголошення на вокзалі й 

летовищі.  

 

2 

24. Запит інформації на вокзалі. Рольові ігри. 

 

2 

25. Сфера послуг. Прохання про виконання замовлення у сфері послуг. 

Зазначення часових меж виконання замовлення. Діалог з персоналом 

сервісного центру. Прийменники з часовим значенням «vor», «nach», 

«bei», «in», «bis», «ab». Їхнє вживання. Лексичні засоби вираження 

минулого та майбутнього. 

4 

26. Вираження ввічливого прохання й вимоги. Вживання умовного способу 

модального дієслова «können» та часової форми Konditionalis І для 

висловлення ввічливого прохання. Дієслова з відокремленими префіксами 

«an-», «aus-», «auf-», «zu-». 

3 

27. Ведення телефонних розмов зі службами сервісу. Рольова гра: «У 

сервісному центрі з ремонту електроприладів, авто майстерні». 

2 

28. Інструкції з використання приладу.  

 

2 

29. Повідомлення голосової пошти/на автовідповідачі. Письмове вираження 

незадоволення. Лист-рекламація.  

2 

30. Король Людвіг ІІ та його замки, готелі поблизу замка Нойшванштайн, 

вартість їхніх послуг. 

2 

31. Світ моди. Предмети гардеробу та аксесуари.  

 

2 

32. Засоби вираження захоплення й негативного враження від предметів. 

Вказівні займенники der, das, die, dies-, їхнє відмінювання та вживання. 

Особовий займенник у давальному відмінку. Дієслова з давальним 

відмінком gefallen, gehören, passen, stehen, schmecken. 

2 

33. Розмаїття вибору й прийняття рішення. Питальні займенники welch-.  

Ступені порівняння прикметника. 

3 

34. Діалоги в універмазі. Прохання про пораду / консультацію. Сприйняття на 

слух консультації з приводу певного товару. 

2 

35. Розуміння невеликої газетної статті на тему «Що таке мода?» Моє 

розуміння моди.  

2 

36. Дата: запитання про дату, повідомлення дати.  Утворення і вживання 

порядкових числівників der erste, der zweite,… в усній і письмовій мові.  

2 

37. Запрошення на святкування. Усне привітання з нагоди свята. Побажання з 

нагоди свят. Написання вітальної листівки. Вживання знахідного відмінка 

особових займенників.  

2 



38. Запрошення на святкування. Письмове запрошення на свято. Вираження 

згоди чи відмови. Аргументація відмови. Письмова згода/відмова від 

участі в святкуваннях. Порядок слів у реченні зі сполучником denn. 

Відмінювання дієслова werden в теперішньому часі.  

3 

39. Традиції святкування державних і релігійних свят у німецькомовних 

країнах (наприклад, Новий рік, Різдво, Великдень, день св. Миколая, день 

літнього сонцестояння, весілля тощо).  

3 

 Разом 96 

 

 

Четвертий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Знайомство з новими людьми. Подорож на далекі відстані. Неприємності в 

дорозі. 

2 

2. Мій учорашній день. Розповідь про сім’ю, родину. Сімейне дерево. 

 

2 

3. Форми співжиття в Німеччині.  Міста Німеччини: Росток, Магдебург, 

Брауншвайг. 

2 

4. Складнопідрядне речення з підрядним реченням причини. Порядок слів у 

підрядних реченнях причини зі сполучником «weil». Трансформація 

складнопідрядного речення зі сполучником «weil» у складносурядне 

речення зі сполучником «denn» і навпаки. 

3 

5. Утворення та вживання перфекту німецьких дієслів з 

(не)відокремлюваними be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp, miss-. Утворення та 

вживання перфекту німецьких дієслів, що закінчуються на –ieren 

3 

6. Імена у родовому відмінку. Вживання імен з прийменником «von».  

Прийменник «bei». 

2 

7. Помешкання, типи помешкань. Удома. Опис квартири та будинку. 

 

2 

8. Сортування сміття в Німеччині. Взаємини з сусідами в багатоквартирному 

будинку: плітки про сусідів, прохання про допомогу. 

3 

9. Опис та порівняння форм проживання студентів. Приватний лист про 

свою теперішню життєву ситуацію. «Кольоровий» будинок 

всесвітньовідомого архітектора Фріденсрайха Гундертвассера у Відні. 

3 

10. Прийменники з давальним та знахідним відмінками «in, an, auf, hinter, 

unter, neben, zwischen, vor, über». 

3 

11. Вживання дієслів «stehen – stellen, hängen – hängen, liegen – legen, stecken – 

stecken, sein – gehören / kommen» з давальним і знахідним відмінками. 

2 

12. Прислівники напряму руху «raus, rein, runter, rauf, rüber». 

 

2 

13. Харчування.  Традиційний німецький сніданок. Предмети посуду. 

 

3 

14. Звички й традиції харчування, правила сервірування столу. 

 

2 

15. Відвідування закладів громадського харчування (ресторану, їдальні): 

замовлення їжі й оплата замовлених страв, рекламація.    

2 

16. Здорове харчування й фаст-фуд. Типовий німецький фаст-фуд. 

 

3 

17. Приватні запрошення в гості. Правила етикету. 

 

2 

18. Традиційні німецькі, австрійські, швейцарські солодощі. Рецепт 3 



приготування солодощів. 

19. Неозначені й присвійні займенники «einer/eins/eine, welche, 

meiner/meins/meine, deiner/deins/deine» … 

2 

20. Вживання неозначених та присвійних займенників у називному й 

знахідному відмінках. Заперечний займенник «keiner/keins/keine» та його 

вживання. 

2 

21. Професійний світ. Професії й трудова діяльність. Робітничі, соціальні та 

економічні професії. Професійні якості. 

2 

22. Працевлаштування: співбесіда з співробітником відділу кадрів, заява з 

проханням прийняти на роботу.  Перші 100 днів у професії: поради 

початківцям. 

3 

23. Телефонні розмови з представником фірми. 

Робочі й святкові дні. Німці – світові лідери за кількістю вихідних днів.  

3 

24. Трудове право: робочий час, право на відпустку, оплачуваний лікарняний 

листок, працевлаштування підлітків та молоді.  

2 

25. Успішні компанії та їхні засновники. 

 

3 

26. Умовний спосіб з модальним дієсловом «sollen».  Вживання модального 

дієслова «sollen» в умовному способі для вираження поради.  

2 

27. Сполучник «wenn» та підрядні речення умови. 

 

3 

28. Погане самопочуття й поради. 

 

2 

29. Заняття фітнесом і спортом. Види спорту. Моє ставлення до спорту.  

 

2 

30. Подорожі й відпустка з можливістю опанувати певний вид спорту, 

спортивну гру. Телефонні розмови з організаторами цього виду 

відпочинку. 

3 

31. Важливість занять фізкультурою й поради фахівців. 

 

2 

32. Зворотний займенник. Зворотні дієслова.  

 

2 

34. Поняття про керування дієслів y німецькій мові. Займенникові 

прислівники.  

 

3 

35. Освіта й кар’єрний ріст. Дитячі мрії та сьогодення.  

 

2 

36. Система шкільної освіти в Німеччині й Україні. 

 

3 

37. Підвищення кваліфікації. Вибір професії. 

 

2 

38. Чинники, які впливають на вибір професії. Омріяна професія. 

 

2 

39. Піна Буш і Вуппертальський театр танцю. 

 

2 

40. Вживання модальних дієслів у претеритумі. 

 

2 

41. Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним реченням. 

 

3 

 Разом 96 

 

 

 



П’ятий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Придбання й пакування подарунка. Особові й присвійні займенники в 

давальному відмінку. Прийменник «von» з модальним значенням. 

2 

2. Подарунки до дня народження та Різдва. Порядок слів у реченні з 

додатками в знахідному й давальному відмінках. Вживання особових 

займенників у давальному й знахідному відмінку в реченні: порядок слів 

у реченні. 

3 

3. Подарункові сертифікати.  

 

2 

4. Весілля.  

 

2 

5. Планування вечірки.  

 

3 

6. Вечірка та запрошені на неї гості.  

 

2 

7. На вихідних. Рекомендації й реальність. Складносурядне речення з 

підрядним допустовим реченням: речення зі сполучником «trotzdem». 

3 

8. Бажання. Відгадування бажань. Побажання щодо занять з німецької мови. 

Умовний спосіб: утворення претеритуму умовного способу від дієслів 

«haben», «sein», «können». Вживання кон’юнктиву ІІ для вираження 

побажання й пропозиції. 

3 

9. Пропозиції щодо організації дозвілля у вихідні дні.  

 

3 

10. Інтерв’ю з читачами. Заходи вихідного дня.  

 

2 

11. Календар заходів: поради радіослухачам.  

 

2 

12. Казка «Hans im Glück». Складені іменники з компонентом «Sonntag-». 

 

2 

13. Світ речей. Блошині ринки. Досвід придбання товарів на блошиному 

ринку: переваги й недоліки. Відмінювання прикметника після 

неозначеного артикля (мішана відміна відмінювання прикметників): 

називний і знахідний відмінки. 

3 

14. Універмаг. Торгівельні відділи універмагу. Рольові ігри «Придбання 

товарів в універмазі». Відмінювання прикметника після неозначеного 

артикля (мішана відміна відмінювання прикметників): давальний 

відмінок. 

3 

15. На ярмарку. Ступені порівняння прикметників. Вживання порівняльних 

часток «als» і «wie».  

3 

16. Щомісячні статті витрат середньостатистичних німців. Радіоінтерв’ю з 

перехожими. Діаграма: На що німці витрачають гроші?  

2 

17. Мої улюблені речі.  

 

2 

18. Відомі товари з Німеччини, Австрії й Швейцарії. Губна гармошка.  

 

2 

19. Поштові відправлення. Лексика до теми «На пошті». 

 

2 

20. Сучасні засоби комунікації: листи, смс-повідомлення, е-мейли, 

спілкування в соцмережах. Пасивний стан. Утворення форм теперішнього 

часу.  

3 

21. Повідомлення на автовідповідач/голосову пошту. Рольові ігри. Мобільний 3 



телефон. Ваше ставлення до мобільних телефонів. Відмінювання 

прикметника після означеного артикля (слабка відміна прикметника). 

22. Спосіб комунікації жінок і чоловіків. Відмінності між мовою жінок і 

мовою чоловіків. 

2 

23. У дорозі. Автомобільний транспорт. Лексика до теми. 

 

2 

24. Орієнтування в місті. Прийменники місця «an», «auf», «in», «nach».  

Прийменники місця «aus», «von», «in», «bei», «am … vorbei», «bis zu», 

«durch», «…entlang», «gegenüber», «über», «um…herum».   

3 

25. Радіоповідомлення: дорожні пригоди й прогноз погоди. 

 

2 

26. Підготовка й перевірка транспортного засобу перед початком руху. 

Складносурядні речення зі сполучником «deshalb».  

3 

27. Непорозуміння між учасниками дорожньо-транспортного руху 

(пішоходами, велосипедистами й автомобілістами). Словотвір: утворення 

прикметників за допомогою суфіксів –bar, -ig, -isch. 

2 

28. Дорожній рух у німецькомовних країнах. Місто Фленсбург у Німеччині. 

Федеральне відомство дорожнього руху. Бали у Фленсбурзі: що 

обов’язково треба знати водіям у Німеччині? Дорожній рух в Україні.  

2 

29. Плани на літню відпустку. Планування подорожі. Типи подорожей. 

Прийменники місця «an», «auf», «in», «nach».   

3 

30. Готелі. Типи відпочинку. Види діяльності під час подорожей.  

Прийменник «ohne». Сильна відміна прикметників. 

3 

31. Розмова в туристичній агенції. Рольова гра на тему «Замовлення 

подорожі».  

Прийменники часу «von … an» +Dat, «über» + Akk. 

2 

32. Омріяна подорож.  

 

2 

33. Подорож на повітряній кулі. 

Вікторина «Річка Дунай». 

2 

 Разом 80 

 

 

 

Шостий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Типи платіжних банківських карток. Непрямі питальні речення зі 

сполучниками wer, was, wohin, wo …. 

3 

2. У банку: Проблеми й пошуки їхнього вирішення. Розмова зі 

співробітником банку. Можливості оплати послуг.  Непрямі питальні 

речення зі сполучником «ob». 

3 

3. У банку: Проблеми й пошуки їхнього вирішення. Розмова зі 

співробітником банку. Можливості оплати послуг.  Непрямі питальні 

речення зі сполучником «ob». 

2 

4. Лотерейний виграш. Поради переможцям лотереї. 

 

2 

5. «Життя без гаманця» в Німеччині. Мандри світом без грошей. 

 

3 

6. Cтудентські будні: запрошення на навчання в німецькому вузі, 

підтвердження платоспроможності, пошук житла, організація дозвілля. 

3 

7. Віхи життя. Дитячі спогади. 4 



Форми минулого часу дієслова: перфект і претеритальні форми  дієслів 

«sein», «haben», модальних дієслів. 

8. Проблеми молоді й поради батьків. Умовний спосіб: кон’юнктив ІІ. 

Висловлення побажань, пропозицій, спонуки до дії. 

2 

9. Популярні імена в Німеччині. Пестливі імена в німецькій мові. Словотвір: 

утворення прикметників за допомогою суфіксів –ig, -los, -bar; утворення 

іменників за допомогою суфікса –in , зменшуваних і пестливих форм за 

допомогою суфікса –chen, утворення віддієслівних форм за допомогою 

суфікса –ung. 

2 

10. Суперечки в подружньому житті. Аргументація претензій і реакція на 

аргументи й закиди інших людей. Контраргументи.  Повторення й 

узагальнення  синтаксису: Cкладнопідрядні речення зі сполучниками 

wenn, weil, dass. Складносурядні речення зі сполучниками aber, denn, 

deshalb, trotzdem. 

4 

11. Життєві плани. 

 

2 

12. Що таке щастя? Щастя в нещасті: спогади з минулого. 

 

3 

13. Віра людей в захист ангела-хоронителя? 

 

2 

14. Короткі газетні повідомлення. Форма минулого часу претеритум: 

утворення часових форм, їхнє вживання в реченні. 

4 

15. Щасливі моменти мого життя. Підрядне речення часу. Вживання та 

значення сполучників «als», «wenn» у складнопідрядному реченні з 

підрядним реченням часу. 

4 

16. Форми минулого часу плюсквамперфект: утворення часових форм, їхнє 

вживання в реченні. 

2 

17. Польоти були змістом усього її життя. Життя д-ра Марії Луїзи Вессель. 

 

2 

18. Амулет на щастя. Ритуали. Забобони. 

 

2 

19. Кіно й телебачення. Улюблені передачі й фільми.  

 

2 

20. Перегляд фільмів удома чи в кінотеатрі? Реальні та нереальні підрядні 

допустові речення з сполучником «obwohl». 

3 

21. Враження від переглянутого фільму. Інтерв’ю з перехожими. Вечір у 

компанії відомого актора/режисера. Підсилювально-видільні частки. 

2 

22. Роль засобів масової інформації в сучасному світі. Значення книг, музики 

й телебачення в Вашому житті.  

2 

23. Програма телебачення на тиждень. Типи телеглядачів. Підрядні 

означальні речення, які вводяться відносними займенниками.  

3 

24. Планування спільного перегляду телепрограми. 

 

2 

24. Детективний роман. Фрідріх Глаузер: життєвий і творчий шлях 

письменника, автора детективних романів. 

3 

25. Спорт та здоров’я. Заняття фітнесом і спортом. 

 

2 

26. Гімнастичні вправи. Покрокові інструкції. Поняття про родовий відмінок 

в німецькій мові. 

2 

27. Погане самопочуття й проблеми зі здоров’ям. Поради фахівців. Вживання 

кон’юнктива ІІ для висловлення порад. 

2 

28. Нетрадиційна медицина. Вживання кон’юнктива ІІ для висловлення 

порад. 

2 



 

29. Категорія стану. Загальна характеристика. 

Пасивний стан. Утворення Präsens Passiv з модальними дієсловами. 

2 

30. Здоровий спосіб життя та здорове харчування. 2 

31. Популярні наукові твердження. Вікторина. 

 

2 

32. Пластичні операції краси. 

 

2 

33. Проблеми комунікації: канцелярська мова, вади мовлення. Підрядні 

нереальні речення умови зі сполучником «wenn». 

3 

34. Мова жестів. 

 

2 

35. Складносурядні речення зі сполучниками «darum», «deshalb», «daher», 

«deswegen». 

2 

36. Вивчення іноземних мов. Вживання прийменника «wegen». 

 

2 

37. Мотивація вивчення іноземної мови. Які можливості дають знання 

іноземної мови? 

2 

38. Двомовність у сім’ї.  Гатіс Акиюн (Hatice Akyün) «Einmal Hans mit 

scharfer Soße: Leben in zwei Welten». 

3 

 Разом 96 

 

 

Сьомий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Професія, робота та практика. Професії й види діяльності. Робота в 

команді. Інфінітивні конструкції в німецькій мові. Вживання частки «zu» 

з інфінітивом. 

2 

2. Види зайнятості: переваги й недоліки. Приватний підприємець і 

найманий працівник. Побажання найманих працівники, приватних 

підприємців, студентів щодо умов праці. Інфінітивні конструкції 

«nicht/nur brauchen + Infinitiv mit zu». 

2 

3. Працевлаштування: письмова заява, телефонна розмова. Оголошення про 

працевлаштування.  

4 

4. Креативність. 

 

2 

5. Сфера послуг. Бажання клієнта.  

 

2 

6. Плани на відпустку. Підрядні речення мети з сполучником damit. 

 

2 

7. Робочі будні. Добрі наміри. Інфінітивні конструкції 

«(an)statt+zu+Infinitiv», «ohne+zu+Infinitiv».  

2 

8. Незвична подорож: Літня відпустка в сезон дощів. Безособові 

конструкції з займенником «es». 

2 

9. Планування літньої відпустки. Презентація «улюбленої» країни. 

 

2 

10. Розмови з клієнтами. Рольові ігри. 

 

2 

11. Огляд квартири. Висловлення перебільшення.  Двочастинні сполучники 

entweder … oder, nicht nur … sondern auch, zwar … aber.  

4 



12. Переїзд у нове помешкання. Кон’юнктив ІІ минулого часу: відмінювання 

і нереальні речення бажання.   

4 

13. Вирішення конфліктів із сусідами. Висловлення критики і реакція на неї. 

 

2 

14. Життя у сучасному практичному житлі.  

 

2 

15. Робота і житло. Ситуативне мовлення на тему про продаж квартири з 

перебільшеним описом і про те, чому багато людей по професії змушені 

їздити між двома містами. 

2 

16. Читання текстів про сучасне практичне і дивне житло у Берліні. 

Допустовий прийменник trotz + родовий відмінок. 

2 

17. Дієслова з прийменниками і займенникові прислівники.  

 

2 

18. Проведення дозвілля з друзями. Різновиди ігор. Гра в настільні ігри. Гра 

у відгадування слів. Інструкція. 

 

2 

19. Діалогічне мовлення про заходи, які організовують студенти у вихідний 

час зі своїми друзями, знайомими, сусідами. 

2 

20. Ми з Вами знайомі? Звертання на «ти» і на «Ви». Пропонування форми 

звертання на ти. 

2 

21. Уживання сполучників «weil», «dass», «deswegen», «damit», «obwohl», 

«trotzdem», «als», «denn». Підрядні речення умови зі сполучником «falls». 

 

2 

22. Підрядне означальне речення з прийменником.  

 

2 

23. Друзі й подруги. Сприймання на слух пісні про подруг. Відмінювання 

субстантивованих прикметників 

 

2 

24. Пошук партнера он-лайн. Інтерв’ю з партнером. Написання контактних 

оголошень. Ідеальний чоловік. 

2 

25. Сприймання на слух серії 137зика137ого137тів та діалогів про друзів і 

знайомих, радіопередачі про пошук партнера он-лайн. 

2 

26. Життя після розлучення. Поради фахівців. Дискусія. 

 

2 

27. Слабка відміна іменників, двочастинний сполучник «je … desto». 

 

2 

28. Робоче місце. Гра у планування культурної програми. 

 

2 

29. Перегляд серії фотографій і розкриття змісту ситуації. Нереальні речення 

порівняння із сполучником «als ob». 

2 

30. Підрядні речення часу із сполучниками «während», «nachdem», «bevor». 

 

2 

31. Інструкції по використанню техніки. Рольова гра «Прохання про 

допомогу» 

2 

32. Інтернет-форуми. Укладання текстів для форумів. 

 

2 

33. Типові помилки при використанні комп’ютерної техніки. 

 

2 

34. «Закони Мерфі». Аварії та невдачі. Підрядне значальне речення із 

сполучниками «was» i «wo».  

2 

35. Світ незвичайних виробів. 

 

2 

36. Дієприкметник недоконаного виду у ролі прикметника.  2 



 

37. Бажання клієнтів. Рольова гра «Скарги клієнтів». Висловлення 

розчарування, подиву, точніший опис проблеми. Двочастинні 

сполучники «weder … noch» i «sowohl … als auch». 

2 

38. Реклама. Жінки у рекламі. 

Читання тексту «Найкраще з мого життя» німецького журналіста Акселя 

Гаке. 

 

2 

 Разом 80 

 

 

Восьмий семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Як поводити себе з іншими людьми? 

 

2 

2. Майбутній час Futurum I.  

 

2 

3. Правила поведінки: Як поводити себе з іншими людьми? Як не втратити 

дружній тон розмови? Рольова гра: «Вибачатися, переконувати когось, не 

приймати вибачень».  

2 

4. Прийменники innerhalb, außerhalb + родовий відмінок.  

 

1 

5. Правила хорошого тону: джентльмени знову в моді.  

 

2 

6. Гарна поведінка є досі актуальною? Гра в ток-шоу. 

 

2 

7. Інші країни, інші звичаї. Інші країни, інші звичаї: запрошення в гості. 

Правила хорошого тону в арабському світі та в Європі.  Підрядні речення  

причини. Вживання сполучника «da». 

2 

8 Книга барона Адольфа фон Кнігге «Про спілкування з людьми». 

 

2 

9. Прохання про допомогу. Як перепитувати когось, заспокоювати? 

Пропонування рішення проблеми. 

2 

10. Сучасна юридична консультація. Рекламне оголошення. 

 

2 

11. Підрядні речення часу зі сполучниками «seit(dem)», «bis». 

  

2 

12. Волонтерство: добровільні помічники в Німеччині. Як можна допомогти 

людям? Вживання прийменника «außer» з давальним відмінком. 

2 

13. Приклади для наслідування. Ця людина була мені прикладом для 

наслідування. Ваш особистий приклад для наслідування. 

2 

14. Вживання сполучника «indem» в модальних підрядних реченнях. 

 

2 

15. Докори сумління.  

 

2 

16. Модальні підрядні речення зі сполучником «ohne dass» і інфінітивна 

конструкція «ohne … zu + Infinitiv“. 

2 

17. Давай поговоримо про це. 

 

1 

18. З політики та історії. Соціальні ініціативи. Важливі суспільні теми.  

 

2 



19. Читання текстів про соціальні ініціативи у німецькомовних країнах. 

Коротка доповідь. 

2 

20. Висловлення оцінки чогось, порівняння. 

 

2 

21. Відмінювання прикметників у вищому й найвищому ступенях 

порівняння. 
2 

22. З історії Німеччини. Вікторина. 

 

2 

23. Дієприкметник доконаного виду в ролі прикметника.  

 

2 

24. Австрія і Швейцарія. Презентація країн. 

 

2 

25. Про партії й політиків. Кольори політичних партій. Гра в політичні партії. 

 

2 

26. Пасив претеритум і пасив перфект. 

 

2 

27. Ліза Майтнер. 

 

1 

28. Життя у Німеччині. Візит друга / подруги з Німеччини в Україну. 

Підготовка програми перебування. 

2 

29. Країни Європи і ЄС. Гра у відгадування країн. Опис країни. 

 

2 

30. Курйозні випадки у європейських країнах. 

 

2 

31. Батьківщина. Читання репортажу. Газета курсу. Культур багато, а 

батьківщина одна. Читання репортажу. 

2 

32. Моє особисте майбутнє. Висловлення побажань на майбутнє. 

 

1 

 Разом 60 

 

 

 

 



7.   САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

Зміст СРС з дисципліни «Німецька мова як друга іноземна» складається з таких видів 

роботи: 

− підготовка до аудиторних занять; 

− виконання практичних завдань протягом семестру; 

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом; 

− переклад іноземних текстів; 

− пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу; 

− читання і адаптованих і неадаптованих творів літератури німецькомовних країн; 

− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, модульних і комплексних 

контрольних робіт. 

 

Перший курс (другий семестр): 

 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годи

н 

 1. Форми вітання та 

прощання в різних 

німецькомовних 

країнах.   

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – S. 

10-11,15; 82-84. 

Усне 

опитування, 

cкладання 

коротких 

діалогів 

 

1 

2. Знайомство: країна 

походження, знання 

мов (основні фрази). 

Німецький алфавіт: 

називати по буквах 

німецькі слова. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – S. 

12-13, 85-86,88. 

Діалоги 

рольові ігри 

1,5 

3. Теперішній час. 

Особливості 

утворення форм 

теперішнього часу 

правильних дієслів. 

 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber Verlag, 2005. – S. 10-

14. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber Verlag, 2010. – 

S. 46-47. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.86. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

4.  Родинні поняття. 

Представлення членів 

своєї сім’ї, знайомих, 

друзів.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.21-22, 93-95. 

Диктант, 

рольові ігри 

1,5 



5.  Кількісні числівники. 

Вміти рахувати від 1 

до 100; лічити. Вміти 

читати та розуміти 

поштовий індекс, 

адресу, номер 

телефону тощо.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.23. 

Диктант, 

усне 

опитування, 

1 

6. Базовий синтаксис 

німецької мови. 

Розповідні речення. 

Питальні речення, 

порядок слів в 

розповідному і 

питальному реченнях. 

Ствердна та заперечна 

відповідь на питання.   

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber Verlag, 2010. – 

S. 116-117; 120-121. 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber Verlag, 2005. – S. 14-

15. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

7. Інформація про особу. 

Текст «Familie 

Waldherr».  

«Meine Familie und 

ich» 

  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International neu 1. Kursbuch. – Hueber 

Verlag, 2018. – S.29, 32. 

 

 

 

 

Заповнення 

формуляру. 

Коротке 

усне 

повідомленн

я про себе 

чи 

співрозмовн

ика 

1 

8. Заповнення  

формулярів. 

Короткі повідомлення 

про себе чи іншу 

особу. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – S.  

Kopiervorlage.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International neu 1. Kursbuch. – Hueber 

Verlag, 2018. – S. 33. 

Формуляр/ 

усне 

повідомленн

я 

1 

9. Присвійні займенники. Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber Verlag, 2010. – 

S. 93-94. 

Тренувальні 

вправи 

1 

10. Їжа та напої. 

Опанування назв 

харчових продуктів, 

овочів та фруктів. 

Одиниці виміру.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International neu 1. Kursbuch. – Hueber 

Verlag, 2018. – S. 44. 

Словникови

й диктант 

2 

11. Похід у супермаркет, 

ціна, вага. Список 

покупок. 

http://www.hueber.de/sixcms/media.php/

36/tha1-L03-einkaufen.pdf 

 

Складання 

списку 

покупок 

відповідно 

до обраної 

ситуації. 

1 

12. Kоротке повідомлення 

про свої кулінарні 

вподобання та 

вподобання інших за 

зразком. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – S. 

34. 

Твір-

розповідь 

1 

http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/tha1-L03-einkaufen.pdf
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/tha1-L03-einkaufen.pdf


 Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. S. 28-

30. 

13. Рецепт улюбленої 

страви. 

Читання тексту, 

написання рецепту. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International neu 1. Kursbuch. – Hueber, 

2018. – S. 40-41. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber, 2011. – S. 36-37. 

Міні-проект 1,5 

14. Звичаї та традиції 

харчування в 

німецькомовних 

країнах. Розуміння 

найпростіших 

традиційних рецептів.  

 

Bovermann M., Niebisch D., Specht F. 

u.a. Schritte International 1. Kursbuch 

und Arbeitsbuch. – Hueber, 2008. – S. 

36-37.  

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1 

(Kursbuch + Arbeitsbuch). Hueber, 2016. 

– S. 52, 55. 

http://www.hueber.de/sixcms/media.php/

36/S1int_rech_zw_L3.pdf 

міні-проект, 

презентація 

1,5 

15. Лексика до теми «Моє 

помешкання». 

Опис помешкання та 

окремих предметів 

інтер’єру. 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber, 2011. – S. 40, 

114. 

Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. S. 4-8. 

Тренувальні 

вправи. 

Cхематичне 

зображення 

помешкання 

й письмове/ 

усне 

повідомленн

я до теми 

1 

16. Найбільш вживані 

прикметники. Вміння 

найбільш загально 

охарактеризувати 

предмети побуту.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber  Verlag, 2011. – 

S. 41, 115. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

17.  Дім / помешкання 

моєї мрії. 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – S. 

119-120, Kopiervorlage zur Lektion. 

Письмове 

повідомленн

я  

1,5 

18. Кількісні числівники 

до 1000.  

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.43. 

Тренувальні 

вправи, 

диктант 

1 

19. 

 

Моє нове помешкання. 

 

 

 Написання 

листа до 

друзів  

1 

 

20. У пошуках нового  

помешкання. 

 

http://www.hueber.de/sixcms/media.php/

36/S1int_rech_zw_L4.pdf 

 

Онлайн-

проект 

1 

21. Лексика до теми 

«Розпорядок дня».  

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

1 

 

http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_rech_zw_L3.pdf
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_rech_zw_L3.pdf
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_rech_zw_L4.pdf
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_rech_zw_L4.pdf


 

 

 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.50, 124. 

Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. S. 82-

83. 

вправи  

22. 
Поняття про 

відокремлюваний 

префікс, його місце в 

простому 

розповідному реченні.   

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.51, 125-126, 128. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S. 48-

49. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1,5 

23. 
Прийменники та 

прислівники з часовим 

значенням. 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.52, 127. 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber, 2005. – S. 43-46. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1,5 

24. 
Час. Дні тижня та 

частини доби. 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.53, 128 

Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. S. 87. 

Словникови

й диктант 

1 

25. 
Мій розпорядок дня. 

 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.53. 

Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. S. 85. 

Складання 

усного 

повідомленн

я до теми 

1 

26. 
Лексика до теми 

«Погода, Погодні 

умови». 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.60, 134-135. 

Словникови

й диктант 

1 

27. 
Уживання заперечних 

займенників «kein, 

keine…», заперечення 

«nicht»; 

Запитальні речення 

без запитального 

слова й відповіді на 

них «ja, nein, doch». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.61-62, 139-140. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S. 20, 

22-23. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 



28. Опанування 

тематичної лексики до 

теми «Хоббі й 

дозвілля». Читання 

текстів-інтерв’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.63, 141-142. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Arbeitsbuch). Hueber, 2016. – S. 56. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Kursbuch. Hueber, 2016. – S. 42-43.  

Усне 

опитування, 

словниковий 

диктант 

1,5 

29. Моє дозвілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.63. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Arbeitsbuch. Hueber, 2016. – S. 57,  

Kopiervorlage L 7. 

Написання 

листівки / 

мейла 

другові за 

зразком; 

Інтернет-

профілю 

1 

30. Відмінювання сильних 

дієслів з кореневою 

голосною «е» у 

теперішньому часі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.143.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber Verlag,, 2010. – 

S. 46-47. 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber Verlag,, 2005. – S. 12-

13. 

Усне 

опитування,

тренувальні 

вправи 

1 

31. Модальні дієслова 

«können, wollen». 

Відмінювання та 

вживання. 

 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.70-71, 146-149.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S. 46-

47. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1,5 

32. Форма минулого часу 

перфект; вживання 

допоміжних дієслів, 

утворення 

дієприкметника 

минулого часу. 

 

 

 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.72-73, 150-154. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S. 50-

51; 52-53; 54-55. 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1,5 



als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber, 2005. – S. 16-19. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Arbeitsbuch. Hueber, 2016. – S. 91,   

33. Мій учорашній 

день/минулий 

тиждень. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Arbeitsbuch. Hueber, 2016. – S. 96. 

Приватний 

лист/мейл 

другові 

1 

34. Поради щодо 

вивчення іноземних 

мов. 

Моя мотивація до 

вивчення німецької 

мови. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

International 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011. – 

S.74, 150-154. 

Проект; 

твір-

розповідь/ 

мейл другові 

1 

 

 

Другий курс (третій семестр): 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кільк

ість 

годин 

1. Лексика до теми 

«Професії. 

Професійна 

діяльність». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

10, 82-83. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

2. Прийменники часу 

«seit» і «vor», «für» 

+Akkusativ, способу 

дії «als» + Nominativ. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

11, 82-83. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Hueber Verlag, 2010. – S. 96-97. 

Пирогов Н.А., Васильченко С.Г. 

Deutsche Grammatik in Übungen. 

Немецкая грамматика в упражнениях. 

М.: Лист Нью, 2003. – с.22. 

Тренувальні 

вправи 

2 

3. Форма минулого часу 

претеритум дієслів 

«haben» і «sein». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

13, 86-87. 

Jin F., Voß U. Übungsgrammatik 

Deutsch als Fremdsprache. Grammatik – 

kein Problem. Cornelsen Verlag, 2011, S. 

56-57. 

Тренувальні 

вправи 

2 

4. Незвичні професії: 

«Sennerin». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

international neu 2. Kursbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 105. 

Бесіда на 

основі 

прочитаної 

інформації 

1 

5. Модальне дієслово 

«müssen». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

 2 



92-93. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с.112-114. 

6. Модальне дієслово 

«dürfen». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

97. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Hueber Verlag, 2010. – S. 66-67. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с.115-118. 

Усне 

опитування,

тренувальні 

вправи 

3 

7. Мої улюблені хатні 

обов’язки. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.2.  

Kursbuch. Hueber, 2016. – S. 48. 

Приватний 

лист 

1 

8. Наказовий спосіб. 

Правила утворення й 

використання. 

Спонукальні речення. 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, S. 

21, 94 – 96.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber Verlag,, 2010. – 

S. 82 – 83. 

Luscher R. Übungsgrammatik. Deutsch 

als Fremdsprache für Anfänger. – 

Ismaning: Hueber Verlag,, 2005. – S. 55-

58. 

Пирогов Н.А., Васильченко С.Г. 

Deutsche Grammatik in Übungen. 

Немецкая грамматика в упражнениях. 

М.: Лист Нью, 2003. – с. 46 – 48. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

3 

9. Карнавал у Німеччині 

та інші свята (читання 

й опрацювання 

текстів). 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.1.  

Kursbuch. Hueber, 2016. – S. 66. 

Усне 

повідомленн

я 

2 

10.  Міста 

Зальцбург/Відень. 

Один день у місті. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

international neu 2. Kursbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 111. 

Інтернет-ресурс 

Реферат/про

пер групи 

3 

11. Лексика до теми 

«Здоров’я». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011, с. 

110-111, с. 30. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

2 

12. Яке лікування Ви 

обираєте?  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011, с. 

33. 

Написання 

короткого 

листа/запиту 

1 



13.  Запис на прийом до 

лікаря. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2011, с. 

34. 

Усні 

діалоги  

1 

14.  Фразеологічні звороти 

з назвами частин тіла. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011, с. 

36-37. 

Написання 

ситуацій з 

використанн

ям 

фразеологіч

них зворотів 

до теми 

2 

15. Присвійні займенники 

«mein-», «dein-», «sein-

», «ihr-», «unser-», 

«euer-», «Ihr-».  

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2011, с. 

35. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 43-45. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 48-50. 

Тренувальні 

вправи 

3 

16. Модальне дієслово 

«sollen», його 

відмінювання та 

вживання. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, с. 35 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 75. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S. 68-

69.  

Россихина Г. Н., Ульянова Е. С. 

Немецкий глагол в упражнениях. – М.: 

Лист Нью, 2002. – C. 86. 

Тренувальні 

вправи 

3 

17. Лексика до теми «У 

місті». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2011, с. 

45, с. 122-123 

Emmerich S., Colombo F. Deutsch lernen  

mit Spielen und Rätseln. – 2002. – S. 64-

68. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

2 

18. Розпорядок дня. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

119. 

Написання 

е-мейлу про 

те, що 

сьогодні 

трапилося. 

2 

19. Як пройти до…? Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Усні діалоги 1 



Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

46-47. 

Відповідні інтернет-джерела 

20. Ваш шлях на карті 

міста 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2012, с. 

40. 

Опис 

власного 

маршруту 

2 

21. Локальний 

прийменник «zu» для 

опису напрямку руху. 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2012, с. 

117. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 183-

185. 

Тренувальні 

вправи 

2 

22. Локальні 

прийменники «an», 

«auf», «bei», «hinter», 

«in», «neben», «über», 

«unter», «zwischen» 

для визначення 

місцезнаходження.  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2012, с. 

45. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 200-

207. 

Тренувальні 

вправи 

4 

23.  План перебування у 

Відні 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.2. 

Arbeitsbuch. Hueber, 2016. – S. 80. 

Приватний 

лист/мейл 

2 

24.  Лексика до теми 

«Сфера послуг». 

Вираження ввічливого 

прохання й вимоги.  

Телефонні розмови зі 

службами сервісу 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag,  2012, с. 

55, с. 132-133. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

2 

25. Пропозиція послуг. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

55, с. 130. 

Написання 

оголошення 

/пропозиції 

про послуги 

1 

26. Повідомлення на 

автовідповідач. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

54. 

Усне 

повідомлення 

на 

автовідповіда

ч 

1 

27. Відомі замки 

Німеччини. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

56-57. 

Усна 

розповідь 

2 

 28. Висловлення 

ввічливого прохання  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

   2 



55. 

Тагиль И. П. Грамматика 

149зика149ого 149зика. – «КАРО», 

2002. – с . 61-62. 

29. Дієслова з 

відокремленими 

префіксами «an-», 

«aus-», «auf-», «zu-». 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

55. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 66, с. 

80. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

   2 

30. Лексика до теми «Світ 

моди». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

65, с. 141. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

 2 

31. Описати зовнішність 

подруги / друга 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

62. 

Твір-

розповідь 

 2 

32. «Ця куртка мені 

подобається»  

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

64. 

Усні діалоги 

у магазині  

 2 

33. Моя улюблена 

футболка. 

Мій улюблений 

предмет гардеробу. 

Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. 

Deutsch als Fremdsprache A1.2.  

Kursbuch. Hueber, 2016. – S. 59, 86. 

Kopiervorlage L.23 | 5 

Проект/напи

сання 

коментарів 

до проектів 

інших 

студентів 

2 

34.  Що таке мода? Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

66-67. 

Дискусія  2 

35. Вказівні займенники 

der, das, die, dies-. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

65. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 46-50. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

2 

36.  Ступені порівняння 

прикметника 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

65. 

Тагиль И. П. Грамматика неметкого 

языка. – «КАРО», 2002. – с .101-105. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

3 



Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 82 – 85. 

37. Лексика до теми 

«Свята». 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

75, с. 146. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

 2 

38.  Усне привітання з 

нагоди свята. 

 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

75, с. 145. 

Написання 

вітальної 

листівки. 

 

2 

39. Запрошення на 

святкування. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

73. 

Написання 

запрошення 

на свято. 

2 

40. Відмова від 

запрошення на свято/ 

прийняття 

запрошення. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

72. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte 

international neu 2. Arbeitsbuch. – 

Hueber Verlag, 2012, S. 162. 

Письмова 

аргументаці

я (мейл) 

2 

41. Утворення і вживання 

порядкових 

числівників der erste, 

der zweite,…. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

75. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. U.a. 

Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. – Ismaning: Hueber, 2010. – S.112-

113. 

Тагиль И. П. Грамматика неметкого 

языка. – «КАРО», 2002. – с .109. 

Тренувальні 

вправи 

2 

42. Вживання знахідного 

відмінка особових 

займенників. 

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., 

Specht F., Bovermann M.  U.a. Schritte 

international 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. – Hueber Verlag, 2012, с. 

143. 

Тренувальні 

вправи 

2 

 

Другий курс (четвертий семестр): 

 

1. Лексика до теми 

«Сім’я та подорожі». 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 15, с. 92-93. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

2. Родинне дерево. Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 13. 

Усна 

розповідь 

1 



3. Умови проживання 

друзів, знайомих, 

сусідів. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 14. 

Усна 

розповідь 

1 

4. 

 

Відомі міста 

Німеччини. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 16-17. 

Написання 

твору 

1 

5. Порядок слів у 

підрядних реченнях 

причини зі 

сполучником «weil». 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 15, с. 89. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 262-

265.  

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 217-218. 

Тренувальні 

вправи 

2 

6. Утворення та 

вживання перфекту 

німецьких дієслів з 

(не)відокремлю 

ваними префіксами. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, Verlag, 2012, с. 15, с. 89. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 121-123. 

Тренувальні 

вправи 

2 

7. Лексика до теми 

«Помешкання. Типи 

помешкань». 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 25, с. 89. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

1 

8. Опис квартири та 

будинку.  

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 24, с. 95. 

Письмова 

розповідь 

1 

9. Сортування сміття. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 18-19. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 28-29. 

Ведення 

діалогів; 

читання 

тексту, 

висловлення 

думки щодо 

зображеного

на картинках 

3 

10. «Кольоровий» 

будинок 

всесвітньовідомого 

архітектора 

Фріденсрайха 

Гундертвассера у 

Відні. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 26-27. 

Читання 

тексту, 

повідомлен 

ня про 

прочитане 

1 

11. Прийменники з 

давальним та 

знахідним відмінками 

«in, an, auf, hinter, 

unter, neben, zwischen, 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 25. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

3 



vor, über». Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 200-

207. 

12. Вживання дієслів 

«stehen – stellen, 

hängen – hängen, liegen 

– legen, stecken – 

stecken». 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 25, с. 94, с. 96-97. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 127-128. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

2 

13.  Прохання про 

допомогу. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Arbeitsbuch. - Hueber Verlag, 

2017, с. 29. 

Написання 

повідомленн

я (записки) 

1 

14. Лексика до теми 

«Харчування». 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 35, с. 112-113. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

1 

15. Запрошення на 

вечерю. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 34. 

Письмова 

розповідь 

1 

16. Типовий сніданок у 

будні та на вихідних. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 30. 

Написання 

повідомлен 

ня 

1 

17. Німецькі традиційні 

солодощі. Рецепт 

одного смаколика. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 36-37. 

Інтернет-ресурс. 

Бесіда на 

основі 

прочитаного 

тексту. 

Презентація 

рецепту 

приготуванн

я 

1 

18. Неозначені й 

присвійні займенники 

та їхнє вживання. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 35, с. 105. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 50-52. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи. 

1 

19. Заперечний займенник 

«keiner/keins/keine» та 

його вживання. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 35, с. 105. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

20. Здорове харчування на 

підприємстві. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 40. 

Бесіда на 

основі 

прочитаного 

тексту. 

 

1 

21. Мій улюблений 

перекус.  

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 45. 

Міні-проект 

і презентація 

1 



22. Лексика до теми 

«Професії й трудова 

діяльність». 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 45, с. 120-121. 

Усне 

опитування/ 

словниковий 

диктант 

1 

23. Вибір професії. Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 39. 

Бесіда 1 

24. Перші 100 днів у 

професії: поради 

початківцям. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 40. 

Усне 

мовлення. 

Дискусія. 

1 

25. Робочі й святкові дні в 

Україні та Німеччині. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 43. 

Діалогічне 

мовлення 

1 

26.  Задоволені працівники Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 51. 

Дискусія на 

основі 

прочитаного 

тексту. 

1 

27. Умовний спосіб для 

вираження поради. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, 

с. 45, с. 114. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

28. Сполучник «wenn» та 

підрядні речення 

умови. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, с. 45. 

Білоус О. М., Євгененко Д. А. та ін. 

Практична граматика німецької мови. 

– Вінниця : Нова книга, 2004, с. 276-

279. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

29. Лексика до теми 

«Спорт і фітнес. Види 

спорту».  

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, с. 129, 

132 -133. 

Усне 

опитування/

словниковий 

диктант 

1 

30. Телефонна розмова 

(офіційна) на основі 

прочитаної брошури 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 63. 

Рольова гра 1 

31. Керування дієслів Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, с. 125-

126. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, c. 70-71. 

Усне 

опитування/

словниковий 

диктант; 

тренувальні 

вправи 

2 

32. Займенникові 

прислівники й 

запитальні 

займенникові 

прислівники 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, с. 128. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, c. 72-73. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 



33. Поради щодо 

здорового способу 

життя 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 64-65. 

Бесіда на 

основі 

прочитаного 

тексту 

1 

34. Поради щодо 

здорового/більш 

рухливого способу 

життя 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 

2017, c.63 

приватний 

лист/емейл 

другові 

1 

35. Відомі  спортсмени 

Німеччини, Австрії, 

Швейцарії 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch.- Hueber Verlag, 2012, с. 56-

57. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c.63. 

Iнтернет-джерела 

Реферат/ 

усне 

повідомленн

я 

2 

36. Посада тренера 

програми «П’ять 

хвилин тренувань» 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 69. 

заяву про 

прийняття 

на роботу / 

програму 

тренувань 

1 

37. Лексика до теми 

«Шкільна освіта» 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с.144 – 145. 

Усне 

опитування/

словниковий 

диктант 

1 

38. Претеритум 

модальних дієслів: 

утворення й вживання. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 134-136. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

39. Складнопідрядне 

речення з підрядним 

з’ясувальним 

реченням. 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 137-138. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, c. 126.  

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 211. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

40. Мої шкільні роки Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 140. 

Приватний 

лист/емейл 

1 

41. Система шкільної й 

професійної освіти в 

Німеччині й в Україні; 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 62, 139. 

Усне 

повідомленн

я 

2 

42. Шкільні будні 

(спільне навчання  в 

одному класі дівчат і 

хлопців, важливість 

оцінок, навчання в 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 61. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Дискусія 1 



суботу тощо) Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c.73. 

43. Автобіографія у формі 

таблиці. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 

2017, c. 77. 

Автобіограф

ія.  

1 

44. Моя омріяна професія Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 76-77. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 

Твір 1 

 

 

Третій курс (п’ятий семестр): 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кільк

ість 

годин 

1. Лексика до теми 

«Свята, святкування, 

весілля». 

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber 

Verlag, 2012, с. 154-155. 

Усне 

опитування/

словниковий 

диктант 

1 

2. Особові й присвійні 

займенники в 

давальному відмінку.  

 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 146-147. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, c. 39,41. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

3. Порядок слів у 

реченні з додатками в 

знахідному й 

давальному відмінках.  

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 148. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

4. Cвяткування весілля. Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch. - Hueber 

Verlag, 2012, с. 152. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Kursbuch.- Hueber Verlag, 2017, 

c. 87. 

приватний 

лист (емейл) 

з опорними 

словами й 

без них; 

1 

5. Cвяткування /Cвято, 

яке найбільше 

закарбувалося в 

пам’яті 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 

2017, c. 83. 

Приватний 

лист/твір-

розповідь 

1 

6. Запрошення до участі 

у святі/відмова від 

участі й згода. 

Hilpert S., Niebisch D., Penning-

Hiemstra S.  u.a. Schritte  international 

neu 3. Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 

2017, c. 85-86. 

Приватний 

лист/мейл 

1 

7. Лексика до теми Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., Усне 1 



«Дозвілля, культура, 

культурні заходи». 

 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 82, 83 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

8. Складносурядне 

речення з підрядним 

допустовим реченням: 

речення зі 

сполучником 

«trotzdem».  

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 84-85. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

9. Умовний спосіб: 

утворення 

претеритуму умовного 

способу від дієслів 

«haben», «sein», 

«können».  

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.85-87. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

10. Мої вихідні. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 12. 

Твір-

розповідь 

1 

11. Ідеальні вихідні Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 105. 

Бесіда; 

ведення 

діалогів/рол

ь роль гри. 

 

1 

12. Плани на вихідні Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 97. 

Емейл/смс-

повідомленн

я з 

вибаченням

и за 

запізнення 

1 

13. Лексика з 

компонентом 

«Sonntag…“ 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 17. 

Обговорення 

значень слів 

0,5 

14.  Лексика до теми 

«Речі. Одяг». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 100-101. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

15. Відмінювання 

прикметника після 

неозначеного артикля 

(мішана відміна 

відмінювання 

прикметників).  

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 92-95.  

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 86-87. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи; 

самостійна 

робота 

1 

16. Ступені порівняння 

прикметників. 

Вживання 

порівняльних часток 

«als» і «wie». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 96-97.  

Jin F., Voß U. Grammmatik – kein 

Problem. Übungsgrammatik Deutsch als 

Fremdsprache. A1/A2. Cornelsen Verlag, 

2011. – 91-92. 

Паремская Д. А. Практическая 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи; 

самостійна 

робота 

1 



граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 82-85. 

17. Моя улюблена річ Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 24, 99. 

Твір, 

розповідь 

1 

18. Мої щомісячні 

витрати 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber, 2017, S. 112. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 23. 

Бесіда; 

ведення 

діалогів 

1 

19. Всесвітньовідомі 

продукти з Німеччини, 

Австрії, Швейцарії 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 23. 

Інтернет-ресурс. 

Реферат / 

розповідь-

презентація 

1 

20. Лексика до теми 

«Комунікація. На 

пошті». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 110-111. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

21. Пасивний стан. 

Утворення форм 

теперішнього часу. 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.102-103.  

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 152-153. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи, 

самостійна 

робота 

1 

22. Відмінювання 

прикметника після 

означеного артикля 

(слабка відміна 

прикметника). 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.104-105. 

Jin F., Voß U. Grammmatik – kein 

Problem. Übungsgrammatik Deutsch als 

Fremdsprache. A1/A2. Cornelsen Verlag, 

Berlin, 2011, S. 88-89. 

Паремская Д. А. Практическая 

граматика (немецкий язык). – Мн.: 

Выш. шк., 2001. – с. 88-89. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи; 

самостійна 

робота 

1,5 

23. Мій досвід 

користування 

мобільним телефоном 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 33. 

Усне 

повідомленн

я 

0,5 

24. Художник, 

колекціонер Лотар-

Гюнтер Бухгайм 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

114. 

Бесіда на 

основі 

прочитаного 

тексту 

1 

25. Відома людина, яка 

колись жила в моєму 

місті 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

114. 

Презентація 1 

26. Утворення Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., Усне 0,5 



прикметника за 

допомогою префікса 

un-. 

 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.108. 

опитування 

тренувальні 

вправи; 

самостійна 

робота 

27. Мою робота /  

майбутня професія. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

120. 

Приватний 

лист  

1 

28. Лексика до тем 

«Автотранспорт і 

дорожній рух»,  

«Погода». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 122-123. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

29. Прийменники місця 

«aus», «von», «in», 

«bei», «am … vorbei», 

«bis zu», «durch», 

«…entlang», 

«gegenüber», «über», 

«um…herum».   

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 112-115. 

 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

30. Шлях від 

вокзалу/університету 

до дому. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 41 

Мейл/приват

ний лист 

0,5 

31. Складносурядні 

речення зі 

сполучником 

«deshalb».  

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 116.  
Jin F., Voß U. Grammmatik – kein 

Problem. Übungsgrammatik Deutsch als 

Fremdsprache. A1/A2. Cornelsen Verlag, 

Berlin, 2011, S. 96-97. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

32. Погодні умови в 

Україні й одяг. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 119. 

Приватний 

лист /мейл 

1 

33. Словотвір: утворення 

прикметників за 

допомогою суфіксів –

bar, -ig, -isch. 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 117. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

0,5 

34. Дорожній рух в 

Україні. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

132. 

Приватний 

лист /мейл  

1 

35. Лексика до тем 

«Подорожі», 

«Ландшафти», 

«Готелі». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 122 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

36. Прийменники місця 

«an», «auf», «in», 

«nach».   

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Усне 

опитування 

тренувальні 

1 



 Verlag, 2012, S. 124-126. 

Jin F., Voß U. Grammmatik – kein 

Problem. Übungsgrammatik Deutsch als 

Fremdsprache. A1/A2. Cornelsen Verlag, 

Berlin, 2011, S.82-83. 

вправи 

37. Лист–запрошення в 

гості 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 53. / Hilpert S., Niebisch 

D., Pude A., Specht F. u.a. Schritte 

international neu 4. Kursbuch. Hueber 

Verlag, 2017, S. 148. 

Приватний 

лист/мейл 

0,5 

38. Лист-відмова від 

запрошення  

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

142. 

Приватний 

лист/мейл 

0,5 

39. Сильна відміна 

прикметників. 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 127 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 38-39. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи; 

самостійна 

робота 

1 

40. Прийменники часу 

«von … an» +Dat, 

«über» + Akk. 

Прийменник «ohne».  

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 128. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S.102-103. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

0,5 

41.  Моя подорож в одну з 

німецькомовних країн 

(або ж плани відвідати 

одну з країн) 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.52. 

Твір-

розповідь 

1 

42. Омріяна подорож. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.54. 

Ведення 

діалогу, 

презентація 

1 

37. Лексика до теми 

«Грошові операції. 

Банківські послуги». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 142-143. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

38. Непрямі питальні 

речення зі 

сполучниками wer, 

was, wohin, wo …. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.134-135.  

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, S. 128-129. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

0,5 

39. Непрямі питальні Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., Усне 0,5 



речення зі 

сполучником «ob».  

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 136-137. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, S. 126-127. 

опитування 

тренувальні 

вправи 

40. Резервування місць у 

ресторані. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

149. 

Розмова в 

чаті 

0,5 

41. Дієслово «lassen», 

відмінювання; 

конструкції з 

дієсловом «lassen». 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 138-139.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 74-75. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

0,5 

42. Лист – відмова від 

візиту до друга з 

описом планів на цей 

час (використання 

дієслова «lassen»). 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

152. 

Приватний 

лист /мейл 

0,5 

43. Мій кілька 

мільйонний виграш у 

лотерею – життя після 

виграшу. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.63.  

 

Усне 

повідомленн

я 

0,5 

44. Виграш у лотерею. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.140.  

Лист-  

коментар у 

форумі. 

0,5 

45. Життя без гаманця. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 159. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

153.  

Обговорення 

прочитаного 

тексту 

Читання й 

обговорення 

оголошень 

0,5 

46. Офіційний лист з 

університету про 

надання місця 

навчання студентові й 

необхідності 

підтвердити свою 

платоспроможність. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 157. 

 

Обговорення 

прочитаного 

тексту  

0,5 

47. Життя студента в 

Німеччині: щомісячні 

витрати. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

157: 

Інтернет-ресурс 

Усне 

повідомленн

я 

1 

 

 



Третій курс (шостий семестр): 

 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кільк

ість 

годин 

1. Лексика до теми 

«Грошові операції. 

Банківські послуги». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 142-143. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

2. Непрямі питальні 

речення зі 

сполучниками wer, 

was, wohin, wo …. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.134-135.  

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, S. 128-129. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

3. Непрямі питальні 

речення зі 

сполучником «ob».  

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 136-137. 

Fandrych Chr., Tallowitz U. Klipp und 

Klar. Übungsgrammatik Grundstufe 

Deutsch in 99 Schritten. - Ernst Klett 

Sprachen, 2015, S. 126-127. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

4. Резервування місць у 

ресторані. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

149. 

Розмова в 

чаті 

0,5 

5. Дієслово «lassen», 

відмінювання; 

конструкції з 

дієсловом «lassen». 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 138-139.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 74-75. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

0,5 

6. Лист – відмова від 

візиту до друга з 

описом планів на цей 

час (використання 

дієслова «lassen»). 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

152. 

Приватний 

лист /мейл 

0,5 

7. Мій кілька 

мільйонний виграш у 

лотерею – життя після 

виграшу. 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.63.  

 

Усне 

повідомленн

я 

0,5 

8. Виграш у лотерею. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.140.  

Лист-  

коментар у 

форумі. 

0,5 

9. Життя без гаманця. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 159. 

Обговорення 

прочитаного 

тексту 

1 



Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

153.  

Читання й 

обговорення 

оголошень 

10. Офіційний лист з 

університету про 

надання місця 

навчання студентові й 

необхідності 

підтвердити свою 

платоспроможність. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 157. 

 

Обговорення 

прочитаного 

тексту  

0,5 

11. Життя студента в 

Німеччині: щомісячні 

витрати. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

157: 

Інтернет-ресурс 

Усне 

повідомленн

я 

1 

12. Лексика до теми «Віхи 

життя», «Сім’я й 

родинні стосунки». 

 

Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S. 148. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

13. Форми минулого часу 

дієслова: перфект і 

претеритальні форми  

дієслів «sein», 

«haben», модальних 

дієслів.  

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

144. 

 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

14. Мої дитячі спогади. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.70. 

Усне 

повідомленн

я про 

партнера 

1 

15. Умовний спосіб: 

кон’юнктив ІІ. 

Висловлення 

побажань, пропозицій, 

спонуки до дії. 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

145. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S.78-79. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1,5 

16. Читацькі листи на 

тему «Одруження: за і 

проти». 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

160-161. 

 

Обговорення 

прочитаного 

тексту, 

написання 

читацького 

листа 

1 

17. Словотвір: утворення 

прикметників за 

допомогою суфіксів –

ig, -los, -bar; іменників 

за допомогою суфікса 

–in , зменшуваних і 

пестливих форм за 

допомогою суфікса –

chen,  віддієслівних 

форм за допомогою 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

146. 

 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 



суфікса –ung.  

18. Історія кохання. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., 

Specht F.  u.a. Schritte  international 4. 

Kursbuch  und Arbeitsbuch. – Hueber 

Verlag, 2012, S.147. 

Твір-

розповідь 

 

 

1 

19. Cкладнопідрядні 

речення зі 

сполучниками «wenn», 

«weil»,» dass». 

Складносурядні 

речення зі 

сполучниками «aber», 

«denn»,» deshalb», 

«trotzdem». 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 

147. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S.122-124. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

20. Мої плани на 

майбутнє (навчання, 

професійна кар’єра, 

одруження, 

планування сім’ї, 

народження дітей 

тощо). 

Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht 

F. u.a. Schritte international neu 4. 

Kursbuch. Hueber Verlag, 2017, S. 173. 

Твір-

розповідь 

1 

21. Лексика до теми 

«Релігії», «Щастя й 

нещастя», 

«Природа», 

«Здоров’я» 

«Кримінал». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 162-163. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

22. Форми минулого часу 

претеритум і 

плюсквамперфект: 

утворення часових 

форм, їхнє вживання в 

реченні. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 88-89, 90-91. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S.56-60. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 48-58, 78-82. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

2 

23. Підрядне речення 

часу. Вживання та 

значення сполучників 

«als», «wenn» у 

складнопідрядному 

реченні з підрядним 

реченням часу. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 86-87. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S.130-131. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. - S.236-238 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

2 

24. Мої дитячі й юнацькі 

споди (дитячі хвороби. 

перший у житті 

велосипед тощо, 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte International 

5: Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 87. 

Твір-

розповідь 

1 



перша закордонна 

подорож,  перше 

кохання, таємниці від 

батьків). 

25. Одна прикра історія з 

мого життя. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 11. 

Усне 

повідомленн

я 

1 

26. «Хроніка дня». Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 13 

Короткі 

газетні 

повідомленн

я 

1 

27. «Щасливі моменти в 

житті»: подарунок 

авіакомпанії. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte International 

5: Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 92 

Приватний 

лист/мейл-

запрошення 

взяти участь 

у подорожі й 

лист-

відповідь 

1 

28. Амулети на щастя й 

ритуали в різних 

країнах світу. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 93. 

Інтернет-ресурс. 

Бесіда 

 

1 

29. Лексика до теми 

«Культура», 

«Детективний роман», 

«Дозвілля й розваги».  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 106-107. 

 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

30. Реальні та нереальні 

підрядні допустові 

речення з 

сполучником 

«obwohl». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 96-97. 

 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

31. Підсилювально-

видільні частки. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 98-99. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 108-109. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

32. Підрядні означальні 

речення, які вводяться 

відносними 

займенниками.  

 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 100-102. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 142-143.  
Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 187. 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

2 

33.  Мій улюблений фільм Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth- повідомленн 1 



чи серіал. Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 102. 

 

я для 

курсової 

газети; усне 

повідомленн

я 

34.  Спільний перегляд 

певної телепередачі, 

похід у кінотеатр. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 27, 104. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2012. – S. 28. 

Дискусія 1 

35. Запрошення про 

спільний перегляд 

фільму й пропозиція 

переглянути Ваш 

фільм. 

Chambah J., Pude A. [u.a.] Schritte 

international neu 5. Arbeitsbuch. – 

Ismaning : Hueber Verlag, 2018. – S. 28 

приватний 

лист/мейл 

другові/подр

узі 

0,5 

36. Життєвий і творчий 

шлях мого 

улюбленого автора 

книг. 

Інтернет-джерела Реферат і 

усне 

повідомленн

я 

1,5 

37. Лексика до теми  

«Здоров’я», «Частини 

тіла», «Продукти 

харчування».  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 118-119. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

38. Поняття про родовий 

відмінок в німецькій 

мові. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 108-110 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1 

39. Категорія стану. 

Загальна 

характеристика. 

Пасивний стан. 

Утворення Präsens 

Passiv з модальними 

дієсловами.  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 113-115. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 97. 

Усне 

опитування 

тренувальні 

вправи 

1,5 

40. Пояснення до 

гімнастичних вправ з 

детальним 

роз’ясненням етапів 

виконання кожної 

вправи. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 34. 

 

Покрокова 

інструкція 

1 

41. Здоровий спосіб 

життя, проблеми зі 

здоров’ям. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2018. – S. 39-40. 

 

Усне 

повідомленн

я; інтерв’ю в 

партнера по 

навчанню; 

допис у 

форумі 

1 

42. Моя професійна 

діяльність/навчання в 

університеті й стрес, 

нудьга. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber 

Verlag, 2018. – S. 41. 

Приватний 

лист 

другові/подр

узі 

1 



 

43. Моє ставлення до 

пластичних операцій 

краси. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 40-41. 

Дискусія 1 

44. Лексика до теми 

«Навчання», «Мови й 

комунікація». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 128-129. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

1 

45. Вживання 

прийменника «wegen».  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. ….. 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

0,5 

46. Підрядні нереальні 

речення умови зі 

сполучником «wenn». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 120-121. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 136-137. 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

1,5 

47. Нездійсненні/нереальн

і умови (Wenn ich in 

dieser Situation wäre, 

…). 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 44, 120-121. 

Короткі 

міні-діалоги 

1 

48. Складносурядні 

речення зі 

сполучниками 

«darum», «deshalb», 

«daher», «deswegen».  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 123-125. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 124-125.  

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

1 

49. Випадки порушення 

комунікації 

(спілкування 

іноземною мовою, 

вживання 

діалектизмів, вади 

мовлення, занадто 

швидкий темп 

мовлення, хвороба, 

канцелярська мова). 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 45. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2012. – S. 50. 

 

Рольові ігри 1 

50. Мій досвід вивчення 

німецької й інших 

іноземних мов. 

Рекомендації щодо 

вивчення іноземної 

мови. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 47. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2018. – S. 51. 

Коментар у 

форумі 

1 

51. Мої побажання щодо 

відвідування курсу 

німецької мови. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Приватний 

лист/мейл 

1 



Hueber Verlag, 2012. – S. 126. 

52. Моє улюблене 

німецьке слово. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 127. 

Твір-роздум 1 

53. Виховання дитини в 

умовах двомовності.  

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2018. – S. 52. 

Бесіда на 

основі 

прочитаного 

тексту 

1 

 

 

Четвертий курс (сьомий семестр): 
 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годин 

1. Лексика до теми 

«Професії. 

Професійна 

діяльність». 

Інфінітивні 

конструкції в 

німецькій мові. 

Вживання частки «zu» 

з інфінітивом. 

Інфінітивні 

конструкції «nicht/nur 

brauchen + Infinitiv mit 

zu». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S.130-134, 140-

141.  

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 128-129. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 160-161. 

Усне 

опитування/ 

словниковий  

диктант 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

0.5 

2. Наша бізнес-ідея 

Розмови з 

працедавцем про 

працевлаштування. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 55, 57, 138. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2018. – S. 62-63. 

Презентація; 

Рольові ігри 

0.5 

3. Новий рік як 

сприятливий час для 

нових починань. 

Життя до і після зміни 

професії, місця праці. 

Працевлаштування: 

написання 

мотиваційного листа. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 136-137, 139. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber 

Verlag, 2018. – S. 61. 

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber 

Verlag, 2018. – S. 56-57. 

Обговорення 

прочитаного 

тексту; 

письмове  

повідомленн

я; 

Мотиваційн

ий лист 

0.5 

4. Спільні вихідні з 

колегами по роботі 

(кожен із членів 

команди грає певну 

роль).  

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 58, 150-151.  

Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., 

Рольова гра; 

усне 

опитування; 

словниковий  

диктант 

0.5 



Лексика до теми: 

«Клімат, ландшафти», 

«Погода», « 

Подорожі»,  «Догляд 

за тілом». 

Pude A. [u.a.] Schritte international  neu 

5. Kursbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2018. – S. 65.  

 

5. Безособові 

конструкції з 

займенником «es». 

Підрядні речення 

мети з сполучником 

«damit».  

 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 142-143.. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Specht F. Schritte neu. 

Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. 

Hueber Verlag, 2017. – S. 94-95, 134 -

135. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 160. 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи 

0.5 

6. Інфінітивні 

конструкції «(an)statt 

… zu+Infinitiv», «ohne 

… zu+Infinitiv».  

Країна, у якій  хочу 

провести літній 

відпочинок у серпні 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 67, 145-146. 

Тагиль И. П. Грамматика немецкого 

языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 

2005. – S. 165-166. 

Усне 

опитування,  

тренувальні 

вправи; 

презентація 

0.5 

7. Приготування до 

подорожі (речі, які ви 

неодмінно берете з 

собою в дорогу й що 

робите) 

Улюблені місця 

відпочинку німців 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber Verlag, 2012. – S. 64, 67, 144. 

Твір-

розповідь; 

Опис 

діаграми 

0.5 

8. «Розмови з 

клієнтами»  

Щоб я хотів/ хотіла 

змінити в своєму 

житті?  

Поради людині, яка є 

незадоволена своїм 

життям. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber Verlag, 2012. – S. 68, 146 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber Verlag, 2012. – S. 75, 148. 

 

Рольові ігри; 

Твір-

розповідь з 

використанн

ям  

інфінітивних 

конструкцій 

«(an)statt+zu

+Infinitiv», 

«ohne+zu+In

finitiv»; 

Лист-допис 

у форум 

0.5 

9. Лист-запит на фірму з 

проханням надати 

інформацію.  

Лексика до теми «Усе 

про житло» 

Опис квартири-мрії з 

перебільшенням 

Підготовка до 

рольової гри «Переїзд 

у нову квартиру». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte international 5: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber Verlag, 2012. – S. 74-75, 149, 

162-163. 

Офіційний 

лист-запит; 

Словникови

й диктант; 

Твір-

розповідь; 

Рольова гра 

0.5 



10. Написання листа 

сусіду / сусідці з 

ввічливим 

висловленням 

критики 

Підготовка до 

рольової гри 

«Вирішення 

конфліктів із 

сусідами». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.]  Schritte International 

5: Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 76, 157. 

 

Твір-лист; 

Рольова гра 

0.5 

11.  Кон’юнктив ІІ 

минулого часу: 

відмінювання і 

нереальні речення 

бажання. 

Дієслова з 

прийменниками і 

займенникові 

прислівники. 

Дієприкметник 

недоконаного виду в 

ролі прикметника. 

Двочастинні 

сполучники «entweder 

… oder», «nicht nur … 

sondern auch», «zwar 

… aber». 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte International 

5: Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 94-95, 108-112. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S., 

Srecht Fr. Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 42-43, 140-141,80-81. 

Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch 

Deutsch: Grammatik. – Ismaning, 2015. 

– S. 66-67. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

0.5 

12. Лексика до теми 

«Серед друзів». Які 

форми звертання Ви 

використовуєте в 

Україні та Німеччині? 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-

Chambah J. [u.a.] Schritte International 

6: Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 11, 124-125. 

Словникови

й диктант; 

Твір-

розповідь 

0.5 

13. Підрядне речення 

умови із сполучником 

falls. Повтор 

граматичного 

матеріалу: утворення 

речень із підрядним 

(сполучники «wenn», 

«weil», «als», «den», 

«wenn», «dass», 

«obwohl») і сурядним 

зв’язком (сполучники 

«deshalb», 

«deswegen», 

«trotzdem»). 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 85-88. 

Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch 

Deutsch: Grammatik. – Ismaning, 2015. 

– S. 191-193. 

Тренувальні 

вправи 

0.5 

14. Підрядні означальні 

речення з 

прийменниками. 

Утворення і 

використання у 

реченнях 

субстантивованих 

прикметників. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 85-87, 89. 

Тренувальні 

вправи; 

Твір-лист 

0.5 



Написання листа-

відповіді на 

оголошення про 

знайомство. 

15. Утворення речень із 

порівняльним 

сполучником 

«je…desto».  

Лексика до теми 

«Техніка і побут». 

Пояснення партнеру / 

партнерці як працює 

один із пристроїв: 

мобільний телефон 

(як написати СМС), 

МП3-плеєр чи 

програвач компакт-

дисків.  

Підготовка до 

рольової гри 

«Прохання про 

допомогу». 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 22, 90. 

Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch 

Deutsch: Grammatik. – Ismaning, 2015. 

– S. 245. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 22. 

Тренувальні 

вправи; 

Словникови

й диктант 

 

 

 

Твір-

розповідь; 

Рольова гра 

0.5 

16. Читання текстів про 

інтернет-форуми і 

виконання завдань. 

Нереальні речення 

порівняння із 

сполучником «als ob». 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 23, 94-95, 100-101. 

Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch 

Deutsch: Grammatik. – Ismaning, 2015. 

– S. 65-67. 

Тренувальні 

вправи 

0.5 

17. Підрядні речення часу 

із сполучниками 

«während», «nachdem» 

i «bevor».  

Написання історії 

життя з перспективи 

предмета техніки: 

холодильника чи 

автомашини. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 103, 210. 

Тренувальні 

вправи; 

Твір-

розповідь 

0.5 

18. Лексика до теми «Усе 

про продукти». 

Написання листа про 

власні приклади для 

наслідування. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 85-87, 133. 

Словникови

й диктант; 

Твір-лист 

0.5 

19. Підрядні означальні 

речення із 

сполучниками «wo» i 

«was».  

Утворення і 

відмінювання 

дієприкметника 

недоконаного виду. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Hueber, 2012. – S. 85-87, 107-108. 

Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch 

Deutsch: Grammatik. – Ismaning, 2015. 

– S. 194-196. 

Тренувальні 

вправи 

0.5 

20. Написати твір про 

придуманий виріб і 

його властивості. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, Specht 

F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning: 

Твір-лист; 

Тренувальні 

вправи; 

0.5 



Сполучники «weder 

… noch» i 

«sowohl…als auch …». 

Написання листа-

скарги про неякісно 

надані послуги 

Hueber, 2012. – S. 31, 109-111. Твір-лист 

 

 

Четвертий курс (восьмий семестр): 

 

№ 

з/п 

Тема Підручники, інтернет-джерела Вид  

контролю 

Кіль-

кість 

годин 

1. Написання листа на 

тему «Гарна поведінка 

– це ще актуально?»  

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 121. 

Твір-лист 1 

2. Підготовка до 

рольової гри на одну із 

тем («У місті», «На 

вокзалі», «У машині») 

з висловленням 

мовленнєвих зворотів 

для вираження 

вибачення, 

переконання і не 

приймання вибачень. 

Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., 

Orth-Chambah J. [u.a.] Schritte 

International 6: Kursbuch + 

Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber, 

2012. – S. 41. 

Рольова гра 1 

3. Розповісти про свої 

особисті приклади для 

наслідування. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 53, 133. 

Твір-

розповідь 

1 

4. Майбутній час 

Futurum I: утворення і 

вживання. Презенс і 

футурум І для 

вираження подій у 

майбутньому. 

 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 116-117. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. 

[u.a.] Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 60-61. 

Dinsel S., Geiger S. Großes 

Übungsbuch Deutsch: Grammatik. – 

Ismaning, 2015. – S. 46-47. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

5. Опанування лексики 

до теми «Порада  й 

допомога» 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 136-137. 

Словниковий 

диктант 

1 

6. Сполучники 

«seit(dem)», «bis», 

«indem».   

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 126-131. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. 

[u.a.] Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 138-139. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 



Dinsel S., Geiger S. Großes 

Übungsbuch Deutsch: Grammatik. – 

Ismaning, 2015. – S. 212-213, 241-242. 

7. Написання листа із 

проханням про пораду 

в делікатній ситуації. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 135. 

Твір-лист 1 

8. Написання листа-

відповіді на прохання 

про пораду в 

делікатній ситуації 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 135. 

Твір-лист 1 

 9. Лексика до теми «З 

політики та історії».  

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 146-147. 

Словниковий 

диктант, 

тренувальні 

вправи 

1.5 

10. Підготовка доповіді на 

основі статті з 

Інтернету, газетної чи 

журнальної публікації. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 61. 

Твір-

розповідь 

1.5 

11.  Відмінювання 

прикметників у 

вищому і найвищому 

ступенях порівняння з 

означеним і 

неозначеним 

артиклем. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 138-139. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. 

[u.a.] Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 40-41. 

Dinsel S., Geiger S. Großes 

Übungsbuch Deutsch: Grammatik. – 

Ismaning, 2015. – S. 159. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

12. Підготувати доповідь 

на тему Австрія чи 

Швейцарія. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – Ismaning : Hueber, 

2012. – S. 63. 

 

Твір-

розповідь 

1 

13. Читання тексту про 

Лізу Майтнер та 

виконання завдань. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 66-67. 

Тренувальні 

вправи 

1.5 

14. Опанування 

мовленнєвих зворотів 

для порівняння і 

оцінювання чогось. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 62-65, 142-143  

Словниковий 

диктант, 

тренувальні 

вправи 

1 

15. Утворення 

дієприкметника 

доконаного виду у 

називному відмінку в 

однині та множині.  

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 140-141. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. 

[u.a.] Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 42-43. 

Dinsel S., Geiger S. Großes 

Übungsbuch Deutsch: Grammatik. – 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1.5 



Ismaning, 2015. – S. 158. 

16. Читання текстів з 

історії Німеччини і 

виконання завдань. 

Gottstein-Schramm B., Kerner M., 

Hilpert S., Kalender S. [u.a.] Schritte 

International 6: Kursbuch + 

Arbeitsbuch (Niveau B1/6). – Ismaning 

: Hueber, 2012. – 142-143. 

Тренувальні 

вправи 

1 

17. Читання листівок 

політикам і виконання 

завдань. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 144-145. 

Тренувальні 

вправи 

1 

18. Читання текстів про 

соціальні ініціативи і 

виконання завдань. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 60-61. 

Тренувальні 

вправи 

1 

19. Пасив претеритум і 

пасив перфект.  

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 142-143. 

Gottstein-Schramm B., Kalender S. 

[u.a.] Schritte Übungsgrammatik. 

Niveau A1-B1. – Ismaning: Hueber, 

2010. – S. 138-139. 

S. 42-43. 

Dinsel S., Geiger S. Großes 

Übungsbuch Deutsch: Grammatik. – 

Ismaning, 2015. – S. 79-81. 

Усне 

опитування, 

тренувальні 

вправи 

1 

20. Опанування лексики 

до теми «У цілому 

світі як вдома». 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 152-153. 

Словниковий 

диктант 

1.5 

21. Написання програми 

перебування свого 

друга чи подруги з-за 

кордону, що вперше 

відвідує Україну з 

довідкою про країну. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 70. 

 

Твір-лист 1.5 

22. Розповісти про свою 

власну картину 

Німеччини. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 70. 

Твір-

розповідь 

1 

23. Розповісти про 

курйозний випадок чи 

цікавий звичай в одній 

з європейських країн. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – – S. 72. 

Твір-

розповідь 

1 

24. Опанування 

мовленнєвих зворотів 

для висловлення 

опису країни; 

говорити про 

батьківщину, 

повідомляти про щось. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 73-75. 

 

Словниковий 

диктант, 

тренувальні 

вправи 

1 

25. 

 

Читання текстів про 

музеї Німеччини й 

виконання завдань 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Тренувальні 

вправи 

1 



Hueber, 2012. – S. 148 

26. Розповісти про своє 

майбутнє. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 74. 

Твір-

розповідь 

1 

27. Написання твору про 

найцікавіший звичай 

чи свято. 

Hilpert S., Robert A., Schümann, 

Specht F. [u.a.] Schritte International 6: 

Kursbuch + Arbeitsbuch. – Ismaning : 

Hueber, 2012. – S. 149. 

Твір-лист 1 

 

 

 

 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ 

СТУДЕНТАМ 

 
 

Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної лінгвістичної 

підготовки майбутніх філологів   є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань 

навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  вирішення 

практичних завдань. Система контролю з «Основних проблем комунікативної лінгвістики та 

лінгвістичної прагматики» для студентів освітнього рівня «бакалавр» охоплює поточний 

контроль та підсумковий  контроль. 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до змістових модулів  

навчальної дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: колоквіум, тестування, усне опитування,  модульні контрольні роботи 

2. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, тестування, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю – залік є визначення рівня засвоєння    

змістових модулів  програми навчальної дисципліни «Основні проблеми комунікативної 

лінгвістики та лінгвістичної прагматики» 

Форми контролю:   тестове опитування (письмове)  

 

Загальною метою контролю успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки студентів освітніх рівнів «бакалавр» є виявлення рівня засвоєння студентами 

теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  

вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з «Основних проблем комунікативної 

лінгвістики та лінгвістичної прагматики»  має форму заліку. 
Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку враховує  результати 

аудиторної роботи, самостійної роботи та 2 модульних (контрольних)  робіт, які містять 

завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного опрацювання.  



Розподіл балів 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Сума балів 

Модуль 1 20 10 20 50 

Модуль 2 20 10 20 50 

Разом (балів) 40 20 40 100 

  

Критерії оцінювання 

1.Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 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 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           20-18 відмінна 100 - 90 

           17-15 дуже добра   89 - 81 

           14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5-0 незадовільна   50 і менше  

 

2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни для самостійного опрацювання. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

  

3.Оцінювання письмової модульної роботи (0-20 балів) враховує рівень сформованості знань 

та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 



Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            20-18 відмінна 100 - 90 

            17-15 дуже добра   89 - 81 

            14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5- 0 незадовільна   50 і менше  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

 

Методи контролю та розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Методи контролю пов’язані з принципами та цілями навчання, визначаються метою 

навчання і зумовлюють способи та форми контролю. 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу система контролю з 

другої іноземної мови  охоплює поточний модульний контроль  та підсумковий 

модульний контроль  . 

Поточний модульний контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність виконання завдань до практичних занять; 



Форми контролю: усне опитування, перевірка письмових завдань, написання реферату, 

міні-презентації, модульні контрольні роботи (не менше двох на семестр); 

3. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 

Форми контролю: написання реферату, міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, 

тестування, усне опитування, письмовий контроль. 

3. відвідування  практичних занять; 

Форми контролю: облік відвідування 

Поточне оцінювання 

Оцінювання результатів поточного модульного контролю навчальних досягнень 

студентів з основної іноземної мови  враховує  аудиторну роботу, самостійну роботу, 

модульну роботу та відвідування.    

 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Відвідування Сума 

балів 

Модуль 1 5 5 10 5 25 

Модуль 2 5 5 10 5 25 

Модуль 3 5 5 10 5 25 

Модуль 4 5 5 10 5 25 

 

Система оцінювання є невід’ємним складником програми вивчення другої 

іноземної  мови і: 

співвідноситься з рівнями володіння мовою Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти: 

А1 –       2 семестр 

А2 -        3 - 4 семестри 

В1 -        5 - 6 семестри 

В2 -        7 – 8 семестри 

 гармонійно поєднує оцінювання мовної, мовленнєвої та соціокультурної 

компетенції; 

 підпорядковується цілям, принципам і методам навчання основної іноземної 

мови для майбутніх вчителів і викладачів німецької мови.  

Оцінювання проводиться на різних етапах вивчення мови впродовж усього 

курсу  другої іноземної мови. Важливого значення набуває оцінювання 

самостійної роботи студентів. 
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу оцінюванню 

підлягають семестрові навчальні досягнення студентів під час проведення поточного 

модульного контролю  успішності  (модуль1, модуль 2) та підсумкового модульного 

контролю (залік, екзамен) .  

 

Поточне оцінювання 

Оцінювання результатів поточного модульного контролю навчальних досягнень студентів з 

другої іноземної мови  враховує  аудиторну роботу, самостійну роботу, модульну роботу та 

відвідування.    

 



Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Відвідування Сума балів 

Модуль 1 5 5 10 5 25 

Модуль 2 5 5 10 5 25 

 

Критерії оцінювання  

1.Оцінювання аудиторної роботи (0 – 5 балів) студентів здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем (змістових модулів) 

та рівня їх підготовленості до виконання конкретної форми мовленнєвої діяльності. Оцінка 

за окремий вид мовленнєвої діяльності визначається як середня величина з поточних оцінок 

за відповідний вид мовної та мовленнєвої діяльності за відтинок навчального процесу, що 

відповідає одному модулю. Кількість балів за аудиторну роботу визначається як середня 

величина отриманих балів за різні види мовної та мовленнєвої діяльності.   

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість  практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            5 відмінно 100 - 90 

            4 дуже добре   89 - 81 

            3 добре   80 - 71 

            2 задовільно   70 - 61 

            1 достатньо   60 - 51 

            0 незадовільно   50 і менше  

 

2. Оцінювання самостійної роботи (0 – 5 балів) студентів враховує якість  самостійного 

опрацювання навчального матеріалу до змістових модулів навчальної дисципліни «Друга 

іноземна мова (німецька)». 

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість  самостійного 

опрацювання тем змістових 

модулів  

 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            5 відмінно 100 - 90 

            4 дуже добре   89 - 81 

            3 добре   80 - 71 

            2 задовільно   70 - 61 

            1 достатньо   60 - 51 

            0 незадовільно   50 і менше  

 

3. Оцінювання письмової модульної роботи (0-10 балів) враховує рівень сформованості 

знань та вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни (модуль).  



Шкала оцінювання 

 

Кількість балів % правильних відповідей 

10 100 - 96 

 9   95 - 91 

 8   90 - 86 

 7   85 - 81 

 6   80 - 76 

 5   75 - 71 

 4   70 - 66 

 3   65 - 61 

 2   60 - 56 

 1   55 - 51 

 0   50 і менше 

 

 

4. Відвідування практичних занять (0 – 5 балів) 

Шкала оцінювання 

Кількість балів % відвіданих занять 

            5 100 - 90 

            4   89 - 81 

            3   80 - 71 

            2   70 - 61 

            1   60 - 51 

            0   50 і менше  

 

Підсумкове оцінювання 

1. Підсумковий модуль – залік   

1.1.Підсумкове оцінювання проводиться за сумою результатів поточного модульного 

контролю (макс.50 балів) та підсумкового модуля (макс. 50 балів), який перевіряє 

рівень комунікативної компетенції студентів згідно з вимогами навчальної програми  

 

Шкала оцінювання 

 

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 

  50 і менше F Недостатньо Не зараховано 

 

Залежно від форм контролю підсумкового модуля (тестування, співбесіда, тестування  та 

співбесіда) пропонуємо наступні критерії оцінювання: 

 

1.Підсумковий модуль у формі тестування  (макс.50 балів) + результати поточного 

модульного контролю (модуль1+модуль 2=макс.50 балів)=100 балів; 

Наприкінці семестру проводиться комплексне тестування рівня сформованості 

комунікативної компетенції студентів (мовної та мовленнєвої). 

 

Компетенції Читання Аудіювання Письмо Лексика Граматика 

Кількість 

балів 

10 10 10 10 10 

 

 

Критерії оцінювання: 

1.точність відповіді для перевірки розуміння прочитаного та прослуханого а також 

рівня сформованості лексичної та граматичної компетенції; 

2.при оцінюванні рівня сформованості навичок і вмінь у писемному мовленні 

використовуються критерії, які базуються на дескрипторах відповідного рівня 

володіння мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та у  Profile 

deutsch: 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації (0 – 2.5); 

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру (0 – 2.5); 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою (0 – 2.5); 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур, 

дотримання правил орфографії і пунктуації (0 – 2.5).  

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів за критерій Якість  за окремим критерієм 

2.5 відмінно 

2.0 дуже добре 

1.5 добре 

1.0 задовільно 

0.5 достатньо 

0 незадовільно 



 

 2. Підсумковий модуль у формі тестування ( макс. 25 балів) та співбесіди 

(макс.25 балів) + результати поточного модульного контролю (модуль1+модуль 

2=макс.50 балів)=100 балів; 
Критерії оцінювання:  

Тестування 

Наприкінці семестру проводиться комплексне тестування рівня сформованості 

комунікативної компетенції студентів (мовної та мовленнєвої) – 25 балів 

 

Компетенції Читання Аудіювання Письмо Лексика Граматика 

Кількість 

балів 

5 5 5 5 5 

 

Критерії оцінювання: 

1.точність відповіді для перевірки розуміння прочитаного та прослуханого а також рівня 

сформованості лексичної та граматичної компетенції; 

2.при оцінюванні рівня сформованості навичок і вмінь у писемному мовленні 

використовуються критерії, які базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння 

мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та у  Profile deutsch: 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур, 

дотримання правил орфографії і пунктуації .  

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів  Якість виконання 

5 відмінно 

4 дуже добре 

3 добре 

2 задовільно 

1 достатньо 

0 незадовільно 

 

Усна співбесіда (макс. 25 балів) перевіряє рівень сформованості умінь з читання (10 

балів), монологічного та діалогічного мовлення(10), а також рівень засвоєння 

граматичного матеріалу (5). 

Критерії оцінювання 



1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур; 

5.відповідність  фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення 

Шкала оцінювання  

(читання, говоріння) 

Кількість балів  Якість виконання 

10  відмінно 

  9 дуже добре 

  8 добре 

  7 задовільно 

  6 – 5 достатньо 

  4 – 0 незадовільно 

 

Шкала оцінювання 

(граматична компетенція) 

 

Кількість балів  Якість виконання 

5 відмінно 

4 дуже добре 

3 добре 

2 задовільно 

1 достатньо 

0 незадовільно 

 

1. Підсумковий модуль – екзамен 

Підсумковий модуль - екзамен перевіряє  комунікативну компетенцію студентів на 

визначеному програмою рівні володіння іноземною мовою і складається з письмової  та 

усної  частини. 

Письмова частина екзамену (25 балів) містить завдання на розуміння прочитаного, 

прослуханого, створення тексту з орієнтуванням на ситуацію, а також передбачає 

перевірку лексичної та граматичної компетенції студентів.   

 

 

Компетенції Читання Аудіювання Письмо Лексика Граматика 

Кількість 5 5 5 5 5 



балів 

 

Критерії оцінювання: 

1.точність/правильність відповіді для перевірки розуміння прочитаного та прослуханого а 

також рівня сформованості лексичної та граматичної компетенції; 

2.при оцінюванні рівня сформованості навичок і вмінь у писемному мовленні 

використовуються критерії, які базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння 

мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та у  Profile deutsch: 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур, 

дотримання правил орфографії і пунктуації .  

 

Шкала оцінювання 

Кількість балів  Якість виконання 

5 відмінно 

4 дуже добре 

3 добре 

2 задовільно 

1 достатньо 

0 незадовільно 

 

Усна співбесіда (макс. 25 балів) перевіряє рівень сформованості умінь з читання (10 

балів), монологічного та діалогічного мовлення (10), а також рівень засвоєння 

граматичного матеріалу (5). 

Критерії оцінювання 

1.змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 

комунікативних намірів та форм їх реалізації  

2.когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, реалізація 

комунікативного наміру ; 

3.лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного наміру та 

визначеного рівня володіння німецькою мовою ; 

4.граматична коректність: правильність вживання різноманітних граматичних структур; 

5.відповідність  фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення 

Шкала оцінювання  

(читання, говоріння) 

Кількість балів  Якість виконання 



10  відмінно 

  9 дуже добре 

  8 добре 

  7 задовільно 

  6 – 5 достатньо 

  4 – 0 незадовільно 

 

Шкала оцінювання 

(граматична компетенція) 

 

Кількість балів  Якість виконання 

5 відмінно 

4 дуже добре 

3 добре 

2 задовільно 

1 достатньо 

0 незадовільно 

 

Підсумкове модульне оцінювання враховує результати екзамену (50 балів) та 

результати поточного модульного контролю (50 балів).  

  

Шкала оцінювання підсумкового модуля-екзамену 

 

Кількість балів Оцінка ECTS Екзаменаційна 

оцінка за 

національною 

шкалою 

100 - 90 A відмінно 

  89 - 81 B добре 

  80 - 71 C добре 

  70 - 61 D задовільно 

  60 - 51 E задовільно 

  50 і менше F незадовільно 

 

 

 

 

 

 



9. Рекомендована література  

Основна література 

 
1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької 

мови. – Вінниця: Нова книга, 2004. 

2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. 

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. Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.1 (Kursbuch + 

Arbeitsbuch). Hueber Verlag, 2016. 

6. Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.2 (Kursbuch + 

Arbeitsbuch). Hueber Verlag, 2016. 

7. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs. Deutsch für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch.- Hueber Verlag, 2009. 

8. Gottstein-Schramm B., Kalender S., Specht F. Schritte neu. Übungsgrammatik. Niveau A1-

B1. Hueber Verlag, 2017. 

9. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 

Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl-: Enzyklopädie, 1993. 

10. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte international 1. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Ismaning : Hueber Verlag, 2011. 

11. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte international 2. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Ismaning : Hueber Verlag, 2011. 

12. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M.,  u.a. Schritte international 3. 

Kursbuch und Arbeitsbuch.- Ismaning : Hueber Verlag, 2012. 

13. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., Specht F.  u.a. Schritte  international 4. Kursbuch  und 

Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 2012. 

14. Hilpert S., Kalender S.  Kerner M., Orth-Chambah J. [u.a.] Schritte International 5. Kursbuch 

und Arbeitsbuch. – Ismaning : Hueber Verlag, 2013. 

15. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 6 international. Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning : 

Hueber Verlag, 2013. 

16. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F. u.a. Schritte international neu 1. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2016. 

17. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F. u.a. Schritte international neu 2. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2016. 
18. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht F. u.a. Schritte international neu 3. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2017. 

19. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht F. u.a. Schritte international neu 4. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2017. 

20. Hilpert S., Kerner M., Orth-Chambah J., Pude A. u.a. Schritte international neu 5. Kursbuch 

und Arbeitsbuch. Niveau B1/1. Ismaning : Hueber Verlag,  2018. 

21. Hilpert S. u.a. Schritte international neu 6. Kursbuch + Arbeitsbuch. Niveau B1/2. Ismaning : 

Hueber Verlag, 2018. 



22. Koithan, Ute u.a. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 1. -  Berlin, München u.a.: 

Langenscheidt, 2007. 

23. Koithan, Ute u.a. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch 1. -  Berlin, München u.a.: 

Langenscheidt, 2007. 

24. Koithan, Ute u.a. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch 2. -  Berlin, München u.a.: 

Langenscheidt, 2007. 

25. Koithan, Ute u.a. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch 2. -  Berlin, München u.a.: 

Langenscheidt, 2007. 

26. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. em Brückenkurs. Kursbuch und Arbeitsbuch. 

München: Hueber, 2004. 

27. 55 Kommunikative Spiele Deutsch als Fremdpsrache. Klett, 2016. 

28. Klipp und Klar Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1Lehr-und Übungsbuch+Audio-CD. - 

Klett, 2016. Jin F., Voß U. Grammatik aktiv: B2-C1. Üben, Hören, Sprechen: 

Übungsgrammatik. Cornelsen Verlag, Berlin, 2017. 

29. Aplet, M. L. Wortschatz und mehr. Übungen für die Mittel-und Oberstufe. – Ismaning: Hueber 

Verlag, 2007. (Abk.: „WuM“) 

30. Bayerlein O. Campus Deutsch – Präsentieren und Diskutieren: Deutsch als Fremdsprache. 

Hueber Verlag, München, 2014. 

31. Buchner P. Campus Deutsch – Lesen: Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, München, 

2013. 

32. Buchner P. Campus Deutsch – Schreiben: Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, 

München, 2015. 

33. Busche, A. B-Grammatik. B1-B2. Schubert, 2018 

34. Deutsche Grammatik. Niveau B1-C1. Langenscheidt, 2011. 

35. Dreyer H., Schmitt R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, 

München, 2006 

36. 66 Grammatik-Spiele. Deutsch als Fremdsprache / Mario Rinvolucri u. Paul Davis (Hg.) – 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen 2008. (Abk. „66 GS“) 

37. Földeak, H. Sag’s besser. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil 2. – Ismaning: Max Hueber 

Verlag, 2007. (Abk. „Sb“) 

38. Goethe-Zertifikat B2. Cornelsen, 2010. 

39. Hall K., Scheiner B.: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 

Hueber Verlag, München, 2006. 

40. Hering, A. u.a. Em Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Ismaning: Max Hueber 

Verlag, 2008. (Abk. EmG) 

41. Landeskunde Deutschland B2 bis C2. Max Hueber Verlag, München, 2013. 

42. Leitfaden der deutschen Grammatik B1-C1. Langenscheidt, 2011. 

43. Raindl M. Campus Deutsch – Hören und Mitschreiben: Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 

mit MP3-CD. Max Hueber Verlag, München, 2015. 

44. Rug W. 77 Klangbilder gesprochenes Hochdeutsch. Übungen, Spiele, Tipps und Tricks zum 

phonetischen Training Deutsch als Fremdsprache (B1-C2). Schubert-Verlag, Leipzig, 2012. 

45. Strank W. Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene 

Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag, Leipzig, 2010. 

46. Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 bis C1. Hueber, 2013. 

 

 

 

Додаткова література 

 
47. Арсеньева М. Г. и др. Грамматика немецкого язика. М.: Издательство на иностранных 

языках, 1960. 

48. Афонькин Ю. Н. Разговорные формулы немецкого язика. – Л.: Просвещение, 1976. 

49. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по всьому світу: Українсько-німецький 



розмовник. – К.: Вид. центр "Проствіта", 2001. 

50. Власов Є. Н., Куленко В. Є. Керування дієслів, прикметників та іменників у німецькій 

мові. – Вінниця: Нова книга, 2003. 

51. Власов Є. Н., Куленко В. Є. Прийменники. Німецько-українські відповідники. – Вінниця: 

Нова книга, 2002. 

52. Кудіна О. Країни, де говорять німецькою. – Вінниця: Нова книга, 2003. 

53. Куленко В. Є, Власов Є. Н. Deutsch. – Вінниця: Нова книга, 2004. 

54. Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2007. 

55. Мамалига Л.М., Скляр Л.Л. Граматика німецької мови. Морфологія. – К.: Вища школа, 

1972. 

56. Паремская Д.А. Практическая граматика (немецкий язык). – Минск: Вышэйшая школа, 

2001. 

57. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка. – СПб.: КАРО, 2005. 

58. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. – М.: Айрис-пресс, 

2004. 
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