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Витяг з ОПП  

Аналітичне читання 

Мета – вдосконалення навичок усного та писемного мовлення, вільного розуміння 

художнього тексту, збагачення словникового запасу, формування лінгвокраїнознавчої та 

культурної компетенції. 

Головне завдання курсу – забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та 

вмінь, необхідних для свідомого професійного володіння німецькою мовою; надати 

студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічним та монологічним мовленням, читанням та розумінням німецькомовних 

текстів, письмом) та сформувати початкові практичні навички обробки тексту при 

перекладі з німецької мови на українську 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Аналітичне читання” 

складена Коваленко О.В.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).   

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є художній текст як структурна єдність 

елементів, які сприяють розкриттю тематичного змісту літературного твору. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс аналітичного читання літератури німецькою 

мовою є одним з компонентів у циклі дисциплін, викладання яких передбачається на 

інтегративній основі. Він тісно пов´язаний з такими дисциплінами, як «Практика усного 

та  писемного мовлення», «Практична фонетика», «Практична граматика» і разом з ними 

складає практичний курс основної іноземної мови. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістових модулів: 

1. Змістовий модуль1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1-3. 

2. Змістовий модуль 2. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.4-6. 

3. Змістовий модуль 3. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.7-9. 

4. Змістовий модуль 4. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.10-12. 

                                      1. Мета та завдання курсу  

        Основна мета курсу аналітичного читання полягає в тому, щоб забезпечити 

планомірне керівництво аудиторною та самостійною (позааудиторною) діяльністю 

студентів, спрямованою на досягнення глибокого розуміння художнього твору  з 

урахуванням змістовного аналізу ідейно-образної системи. Дисципліна «Аналітичне 

читання» повинна навчити студента читати вдумливо, творчо, а не фабульно; показувати , 

як збагачується наше сприйняття художнього твору вмінням знаходити його глибинні 

прошарки , бачити його внутрішні пружини; заставити відчути, що форма художнього 

твору тісно и нерозривно пов´язана з його змістом. 

Заняття з аналітичного читання будуються на матеріалі оригінальних художніх 

творів німецькомовних авторів. Характер цього матеріалу забезпечує сприйнятливі  умови 

для успішного вирішення цілого ряду важливих методичних  завдань: 

• осмислення художнього тексту як структурної єдності елементів, які сприяють 

розкриттю тематичного змісту літературного твору; 

• навчити сприйняттю мовних засобів та їх точному розумінню в тексті; 

• навчити знаходити повну фактичну інформацію, що міститься у тексті; 



• навчити осмисленню набутої інформації; 

• ознайомити з різними видами читання : оглядовим, ознайомлюючим, вивчаючим, 

пошуковим. 

 

Дисципліна ориєнтує на наступні види професійної діяльності вчителя іноземної мови: 

• Використання сучасних прийомів, методів і засобів навчання; 

• застосування сучасних засобів оцінювання проблематики змісту; 

• формування у студентів духовних, моральних цінностей на основі індивідуального 

підходу; 

• формування  загальної культури студентів. 

  

   Дисципліна «Аналітичне читання» вивчається в 5 - 6 семестрі і складається з 

практичних занять. Практичні заняття мають на меті не лише закріплення теоретичних 

знань, але й формування практичних умінь і навичок літературно-критичного аналізу 

художнього твору. 

Програма курсу Аналітичне читання розрахована також на поглиблену 

самостійну роботу студентів.  З метою активізації самостійної роботи студентів та 

перевірки їх знань, вмінь і навичок з курсу аналітичного читання в кожному семестрі 

проводяться рейтингові контрольні роботи і підсумковий рейтинговий контроль у формі 

заліку або іспиту. 

Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студент оволодіває     такими 

компетентностями:              

 І.Загальнопредметні: володіння розвиненою культурою мислення, умінням ясно й 

логічно висловлювати свої думки; навички самостійного опанування нових знань; уміння  

працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: Розглядаючи читання як засіб спілкування, вміти організувати роботу 

студентів залежно від мети навчальної ситуації, типу тексту, готовності студентів до 

прогнозування змісту, мовленнєвої здогадки, застосування отриманої інформації в 

подальшому усному та писемному мовленні. Використання сучасних прийомів, методів і 

засобів навчання. 



 Розуміти різноманітні тексти і розкривати інформацію, що міститься в них. Вміння 

висловлюватись вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження 

думки. Висловлюватись з необхідним ступенем деталізованості і тематичної складності, 

демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами 

зв’язності та цілісності на синтаксичному рівні. 

Практичні заняття з даного курсу призвані сформувати навички і вміння в області 

інтерпретації художнього тексту і в той же час створити необхідну основу для вивчення 

дисциплін «Стилістика німецької мови» та «Літературний аналіз художнього тексту» на 

старших курсах.  

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 345 годин /11,5 кредити ECTS. 

       2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Модуль 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1-6. 
Змістовий модуль 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1-3. 
 Тема 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen».Гл.1. 
 Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.2. 
 Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.3. 
Змістовий модуль 2. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.4-6. 
  Тема 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen».Гл.4. 
  Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.5. 
  Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.6. 

       Модуль 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.7-12. 
Змістовий модуль 3. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.7-9. 
 Тема 1. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.7. 

        Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.8. 

        Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.9. 

 Змістовий модуль 4. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.10-12. 
  Тема 1. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.10. 

         Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.11. 

         Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.12. 

 

                                   Рекомендована література: 

                                                           Базова 

1.Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». –Вінниця: Нова книга, 2009. 



2. Корзун З. И., Мясоед А. П. Анализ письменного текста (на основе изучения романа Э. 

Кестнера «Das doppelte Lottchen» ).- Барановичи,2014. 

                                                             Додаткова 

1. Андронкина Н.М. Коммуникативное чтение: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2003.  

2. Домашнев А.И. Шишкина И.П. Интерпретация художественного текста. – М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Гильчонок Н.Л. Аналитическое чтение. – Санкт-Петербург: Союз, 2000. 

4. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного изучения 

немецкого языка. – М.: КНОРУС, 2009 

   5. Meyers Lexikon in neun Bänden.  

 

       4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає 

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; 

активність при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними 

розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має 

здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної 

роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які 

допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 



- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на 

поставлені напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах. 

3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає 

перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до 

якої включаються елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання 

для модульного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. 

Завдання репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи знань 

з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання репродуктивного рівня 

контрольної роботи становить 50%. Загальна сума балів за одну модульну контрольну 

роботу становить 90. Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення до національної та європейської (ECTS) шкали представлені в таблиці.  

 Підсумковий контроль знань студентів: залік. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за результатами 

поточного контролю. 

Засоби діагностики успішності навчання: усне та письмове опитування, співбесіда, 

виконання практичних завдань, модульна  контрольна робота, самостійна робота.   

 Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, 

які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня 

сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  

рівня успішності навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, 

систематичності і послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

       

Кафедра німецької мови і літератури 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

___________ Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 
 

АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ 
 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки 

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька) 

Факультет іноземної філології 

 
 
 
 
   

 

 

                                                       2017-2018 навчальний рік 



Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітичне читання»  для студентів 3 курсу 

ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література 

(німецька)   

 

 

Розробник: викладач кафедри німецької мови і літератури   Коваленко О. В. 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри німецької мови і літератури   

Протокол від  “28”серпня 2017 року № 1. 

 

 Завідувач кафедри  __________________           Майстренко М.І. 

                                                                                                                 

“28” серпня 2017  року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів  – 11,5 

 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки  

 
Варіативна 

 
Напрям підготовки  

6.020303 Філологія* 

 
Спеціальність: 

Мова та література 

( німецька)  

 

Рік підготовки: 

 3-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин  - 
120 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 3  

самостійної роботи 
студента –    

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

 - - 

Практичні, семінарські 

54 год. 64 год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

126 год. 101 год. 

 

Вид контролю: залік/залік 

 

  



                                    Мета та завдання навчальної дисципліни 

   Основною метою аналітичного читання є розвиток умінь і навичок читання і 

розуміння художньої літератури іноземною мовою. Цій меті підлягають такі часткові 

завдання: 

1) розширення активного і пасивного лексичного запасу; 

2) розвиток умінь і навичок усного і письмового мовлення: 

3) ознайомлення з конкретно-історичними особливостями періоду, який зображується 

у творі; 

4) розширення країнознавчих знань; 

5) розвиток умінь орієнтуватися в літературно-історичних процесах; 

6) розвиток літературно-художнього смаку; 

7) розуміти і давати оцінку – інтерпретацію літературно-історичним і жанрово-

стилістичним особливостям прочитаного і т.д. 

 І н д и в і д у а л ь н е  (самостійне) читання поєднує в собі елементи 

синтетичного і пошукового читання, воно кількісно і якісно доповнює домашнє читання і 

застосовується як один із видів ІНДЗ, тому основною його метою також є розвиток умінь і 

навичок читання і розуміння літератури (художньої і художньо-публіцистичної) іноземною 

мовою. 

 

Цій меті підлягають такі основні завдання: 

1) розширення активного і пасивного лексичного запасу; 

2) розширення знань і відомостей країнознавчого характеру; 

3) розуміння конкретно-історичних особливостей, які описуються у творі; 

4) вироблення навичок самостійного пошуку необхідної інформації про конкретно-

історичні і літературно-художні процеси. 

Мета та завдання дисципліни 

Мета курсу: Навчити студентів практичному володінню німецькою мовою, 

читанню та перекладу німецькомовної літератури, сформувати навички усного, 

письмового, монологічного, діалогічного мовлення та аудіювання. 

Функціональна направленість програми базується на практичних завданнях курсу. 

Завдання курсу: 



• осмислення художнього тексту як структурної єдності елементів, що слугують 

розкриттю тематичного змісту літературного твору; 

• навчити сприйняттю мовних засобів та їх точному розумінню у тексті; 

• навчити  виокремлювати повну фактичну інформацію, що міститься у тексті; 

• навчити осмисленню виокремленої інформації; 

•  ознайомити з різними видами читання: оглядовим, ознайомчим, вивчаючим, 

пошуковим. 

Дисципліна орієнтує на наступні види професійної діяльності вчителя іноземної мови: 

•  здійсненя процесу навчання згідно  з  освітньою програмою; 

• використання сучасних прийомів, методів та засобів навчання; 

• використання технічних засобів навчання – інформаційних і по можливості 

комп'ютернх технологій; 

• застосування сучасннх засобів оцінювания проблематики змісту; 

• формування у студентів духовних, моральних цінностей на основі 

індивідуального підходу; 

• формування загальної культури студентів. 

Усі види навчальної роботи з курсу “Домашнє читання” підпорядковані кредитно-

трансферній системі організації навчання та контролю студентів. Контроль здійснюється 

за допомогою модульної контрольної роботи (МКР) наприкінці кожного модуля та з 

урахуванням граматичних помилок, оскільки метою мовного ВНЗ є володіння іноземною 

мовою на рівні, наближеному до культурних носіїв мови.  

Курс розрахований на 345 годин, що включає  практичні  заняття та самостійну роботу. 

Навчальний матеріал курсу включає 11,5 кредитів, кожен з яких передбачає модульну  

контрольну  роботу як  форму перевірки знань студентів.  

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І.Загальнопредметні: володіння розвиненою культурою мислення, умінням ясно й 

логічно висловлювати свої думки; навички самостійного опанування нових знань; уміння  

працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: Розглядаючи читання як засіб спілкування, вміти організувати роботу 

студентів залежно від мети навчальної ситуації, типу тексту, готовності студентів до 

прогнозування змісту, мовленнєвої здогадки, застосування отриманої інформації в 



подальшому усному та писемному мовленні. Використання сучасних прийомів, методів і 

засобів навчання. 

Розуміти різноманітні тексти і розкривати інформацію, що міститься в них. Виділяти 

проблематику і тематику художнього твору. Вміння висловлюватись вільно і спонтанно, 

не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки. Висловлюватись з необхідним 

ступенем деталізованості і тематичної складності, демонструючи вільне володіння 

прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на 

синтаксичному рівні. 

 

                           Програма навчальної дисципліни 

 

5.  Модуль 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1-6. 
Змістовий модуль 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1-3. 
Тема 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen».Гл.1. 

            Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.2. 
            Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.3. 

Змістовий модуль 2. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.4-6. 
Тема 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen».Гл.4. 

            Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.5. 
            Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.6. 

 
          2. Модуль 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.7-12. 

Змістовий модуль 3. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.7-9. 
       Тема 1. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.7. 

                Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.8. 

                Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.9. 

     Змістовий модуль 4. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.10-12. 
       Тема 1. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.10. 

          Тема 2. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.11. 

          Тема 3. Erich Kästner « Das doppelte Lottchen ».Гл.12. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

VI семестр 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 



л П Лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1 

           Змістовий модуль № 1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen ».Гл.1-3  

Тема1. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.1. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань. Переказ 
глави 

10  2   8       

Тема2.  Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.2. 

Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ. 
Визначення 
теми, основних 
питань. Переказ 
глави. 

    10  4   6       



Тема 3. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen».  Гл.3. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ. . 
Визначення 
теми, основних 
питань. 

Переказ глави. 

 

   10  4   6       

Всього 30  10   20       

            Змістовий модуль № 2. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen ».Гл.4-6 

Тема 1. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen»» Гл.4. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ. 
Визначення 
теми, основних 
питань. 

Переказ глави. 

 

     10  2   8       

Тема2.  Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen».Гл.5. 

    10 

 

 4 

 

  

 

6 

 

      



Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань. 

Переказ глави. 

 

   

 

 

  

 

Тема3.  Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.6. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ. 
Визначення 
теми, основних 
питань. 

МКР 

   10 

 

   

 4 

 

 

 

  

 

 

6 

 

 

 

      

  Всього 30  10   20       

    Змістовий модуль № 3. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen ».Гл.7-9 

Тема1. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.7. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 

10  2   8       



вправ. . 
Визначення 
теми, основних 
питань. 

Тема2. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.8. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ. . 
Визначення 
теми, основних 
питань. 

10  4   6       

Тема3. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.9. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань.  

10  4   6       

Всього 30  10   20       

  Змістовий модуль № 4. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen ».Гл.10-12. 

Тема1. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл10. 
Розбір та 
вивчення нових 

10  2   8       



лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань. 

Тема2. Erich 
Kästner ««Das 
doppelte 
Lottchen». 
Гл.11.Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань. 

10  4   6       

Тема 3. Erich 
Kästner «Das 
doppelte 
Lottchen». Гл.12. 
Розбір та 
вивчення нових 
лексичних 
одиниць. 
Виконання 
лексико-
граматичних 
вправ.  
Визначення 
теми, основних 
питань. МКР. 

10  4   6       

Всього 30  10   20       

Разом 120  40   80       



 

5. Теми практичних занять 

VI семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

   

1.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.1. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ 

глави. 

2 

2.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.2. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ 

глави. 

4 

  3.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.3. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ 

глави.  

4 

  4. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.4. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ 

глави. 

2 

  5. 

Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.5. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. Переказ 

глави. 

4 

  6.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.6. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. 

2 



  7. МКР 2 

8.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.7. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. 

2 

9  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.8. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. 

4 

10.  Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.9. Розбір та 

вивчення нових лексичних одиниць. Виконання лексико-

граматичних вправ. Визначення теми, основних питань. 

4 

11. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.10. Розбір та вивчення 
нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 
вправ. Визначення теми, основних питань. 

2 

12. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.11. Розбір та вивчення 
нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 
вправ. Визначення теми, основних питань. 

4 

13. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». Гл.12. Розбір та вивчення 
нових лексичних одиниць. Виконання лексико-граматичних 
вправ. Визначення теми, основних питань. 

2 

14. МКР 2 

 Разом 40 год. 

 

6. Самостійна  робота 

                                                  VІ семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

1 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 1 ). 
Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

8 

2 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 2). 
Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

3 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 3). 
Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 



4 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 4). 
Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

8 

5 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 5). 
Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

6 Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
6).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

7. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
7).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

8 

8. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
8).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

9. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
9).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

10. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
10).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

8 

11. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
11).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

12. Читання твору Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». (Kapitel 
12).Ведення глосарію. Виконання творчих завдань, вправ. 

6 

 Разом 80 год. 

 

 

 

                                         7. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами та ін. 

 

                               8. Методи контролю 

Виконання модульних контрольних робіт, поточне опитування, поточне тестування, 

перевірка ведення зошита.   

  Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних 



завдань зумовлено обраними видами контролю і є зручним і практичним. Результати 

контролю виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з 

очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

I. Поточний контроль:  

Усний контроль: опитування  матеріалу з теми, що вивчається.  

Письмовий контроль: різні види письмових творчих завдань з метою перевірки якості 

вивченого матеріалу. 

Підсумковий контроль знань студентів: 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за результатами 

поточного контролю. У процесі вивчення модулів студенти можуть набрати 100 балів. 

Семестровий залік виставляється за умови, коли студент успішно виконав всі 

модульні контрольні завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою 

дисципліни, і набрав при цьому 60 і більше балів. 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти 

мають право, за дозволом декана* скласти їх до останнього практичного заняття. Час та 

порядок визначає викладач. Залік оформляється під час останнього практичного заняття 

відповідно семестру. 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Су

-ма 
Бал 

М №1 М №2 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 ЗМ 4    

Т1 Т2 Т3  Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т 3 Т 1 Т 2 Т3     

 

 

40
0 

 

 

 

400/
4 

=10

23 23 23  23 23 25 23 23 23 23 23 25    



0 

МКР №1 =60 МКР №2 =60 

 

  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

80-89 В 
                   Добре 

65-79 С 

55-64 D                   задовільно 

       50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів 3 курсу з курсу «Аналітичне читання»  

1.Усні відповіді на теоретичні питання: 

• ґрунтовність теоретичних знань з курсу;                                                     

• володіння науковою термінологією і поняттями з курсу; 

• повнота розкриття питання під час відповіді; вміння ілюструвати теоретичний 

матеріал прикладами; 

• упевненість, переконливість суджень; уміння аргументувати свою думку; 

• уміння порівнювати, робити необхідні висновки та узагальнення; 



• логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення. 

2. .Виконання практичного завдання: 

• повнота виконання роботи; 

• правильність виконання запропонованого завдання; 

• уміння теоретично прокоментувати правила; 

• оформлення письмової роботи. 

3.Виконання письмових (самостійних) завдань: 

• повнота та правильність виконання роботи; 

• оформлення письмової роботи;  

     4.Виконання письмових (модульних) завдань: 

• повнота та правильність виконання роботи; 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Методичні рекомендації. 

 

14. Рекомендована література: 

Базова 

Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». – Buchgemeinschaft Donauland Wien 

Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». –Вінниця: Нова книга, 2009. 

З. И. Корзун, А. П. Мясоед. Анализ письменного текста ( на основе изучения романа 

Э.Кестнера «Das doppelte Lottchen» ).- Барановичи,2014. 

Допоміжна  

1. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка. –М.: Лист Нью, 

2002. 

2. Гольдштейн И. П. Практический курс немецкого языка//для студентов-германистов 

филологических факультетов. –М.: Издательство Mосковского университета, 1995. 

3. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. –М.: Дом славянской книги, 2005. 

4. Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми. –К.: А.С.К., 2000. 



5. Соколова Н. Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: Просвещение, 

1999. 

6. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch. –Verlag für Deutsch, 1992. 

7. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch//Arbeitsbuch. –Verlag für Deutsch, 1992. 

8. Hartmut Aufderstraße. Themen 2//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –Max 

Hueber Verlag, 1984. 

9. Hartmut Aufderstraße. Themen neu 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –

Max Hueber Verlag, 1992. 

10. Karl-Heinz Eisfeld. Themen 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. –Max 

Hueber Verlag, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 

При кредитно-модульній системі організації навчального процесу зміст навчальної 

дисципліни розподіляється на змістові модулі. Цей розподіл подається в робочій 

навчальній програмі, а також викладачем на початку вивчення дисципліни. Змістовий 

модуль (розділ, підрозділ) навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) 

аудиторної та самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль оцінюється окремо. 

Одним із важливих засобів підвищення ефективності навчального процесу є створення 

регулярної, активної, стимулюючої системи навчальної роботи студентів. Ця 

стимулювальна система проявляється в застосуванні різних видів контролю: поточний, 

модульний, підсумковий контроль знань. 

Поточний контроль здійснюється в ході повсякденної роботи студентів на аудиторних 

заняттях під час проведення практичних занять. Він має за мету перевірити рівень 

засвоєння матеріалу та підготовки до виконання конкретного завдання. Такий вид 

контролю стимулює в студентів прагнення до систематичної самостійної роботи, 

виконання завдань, підвищення інтересу до науки, формування почуття відповідальності. 

Модульний контроль передбачає перевірку, оцінку і корекцію засвоєння системних 

знань, умінь і навичок. У цьому випадку одиницею контролю виступають запитання 

декількох тем у відповідності до робочої навчальної програми. 

Підсумковий контроль знань студентів застосовується для перевірки успішності 

студентів на окремих завершених етапах навчання і здійснюється у формах семестрового 

контролю (залік, іспит). 

Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок забезпечувалося 

різноманітними індивідуальними засобами діагностики 

Наприкінці вивчення будь- якої дисципліни, викладач виставляє кінцеву оцінку 

студенту, згідно з його успішністю, особистими досягненнями та роботою. Кінцева оцінка 

виставляється як за національною 4-х та 2 бальною шкалою (зараховано, незараховано), 

так і за шкалою ECTS.  

Оцінку "відмінно" (90-100 балів, за шкалою ECTS – "A") студент отримує якщо: володіє 

глибокими і дійовими знаннями навчального матеріалу, аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; 

вільно володіє науковими термінами, уміє знаходити джерела інформації, аналізувати їх та 

застосовувати у практичній діяльності або в науково-дослідній роботі. Відповідь студента 

повна, вичерпна, насичена термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і 

логічністю; відповідає мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, 



передбачені для самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження 

теоретичного матеріалу. 

"Дуже добре" (80-89 балів, "В") характеризується тим, що – студент володіє 

глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних умовах, 

може робити аргументовані висновки, практично оцінювати окремі нові факти, явища, 

процеси. Вирішує творчі завдання, здатен сприймати іншу позицію, як альтернативу, знає 

суміжні дисципліни, в навчанні користується додатковими джерелами інформації. 

Відповідь його повна, логічна і обґрунтована. 

Для оцінки успішності – "добре" (65-79 бали, "С") – притаманно те, що студент 

володіє достатньо повними знаннями, вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних 

умовах. Відповідь повна, вичерпна, насичена термінологією з курсу; визначається 

точністю, послідовністю і логічністю; однак трапляються незначні мовленнєві огріхи. У 

ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання, 

проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.  

 Студент, який отримав "задовільно" (55-64 бали, "D"), розуміє суть дисципліни, 

виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу; може поверхово 

аналізувати події, ситуації, робити певні висновки, самостійно відтворити більшу частину 

матеріалу. У той час як оцінка "достатньо" (50-54 балів, "Е") характеризує студента як 

такого, що має початковий рівень знань, Відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання 

термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; 

надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

 Оцінка"незадовільно" (35-59 балів, "FX") виставляється в тому разі, якщо студент 

мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу не можливе. Студенту 

дається можливість складання іспиту/ заліку повторно. При кількості балів від 1 до 34 

(незадовільна оцінка, "F") – студент не усвідомлює мету навчального предмета, 

навчально-пізнавальної діяльності, не орієнтується в поняттях, визначеннях, самостійне 

опрацювання навчального матеріалу неможливе. Студент бере участь в обговоренні 

теоретичних питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 

5-6 реплік), елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Студент має пройти обов’язково повторний курс. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 

  
3/задов./ зараховано 

  E 50-54 
FX 35-49 2 (незадовільно) 

  Не зараховано 

 
 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 
 

1. Erich Kästner «Das doppelte Lottchen». –Вінниця: Нова книга, 2009. 

2. З. И. Корзун, А. П. Мясоед. Анализ письменного текста ( на основе изучения романа 

Э.Кестнера «Das doppelte Lottchen» ).- Барановичи,2014. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

(МКР) 

 
 

Кontrollarbeit 1 
 
 
1.Übersetzen Sie folgende Wörter  und Wendungen ins Deutsche: 

широко відкрити очі, нагострити вуха, йдеться про, ніби ком у горлі, пильно дивитися, 

бути схожим, почухати потилицю, палати від нетерпіння, дати ляпаса, зморщити лоба, 

ризикувати ( наважитися), хапати,  розірвати на маленькі шматки, розлучитися, звичка,  

мурмотіти, дуже рано, примушувати, рушати з місця, робити нотатки, не закаламутити 

води,  передавати вітання, міцно стиснути зуби, навпаки, навшпиньки. 

ІІ. Anhaltspunkte zur Inhaltswiedergabe. 

1. Das Ferienheim in Seebühl. Die erste Nacht von Lotte im Ferienheim in Seebühl. 
 

2. In der Wiener Staatsoper. Lottes Gefühle und Überlegungen. 
 

ІІІ. Äußern Sie Ihre Meinung. 

1. Warum haben sich die Eltern von Luise und Lotte scheiden lassen? Vermuten Sie es.  

2. Warum haben die Eltern ihren Kindern nicht die ganze  Wahrheit gesagt? 

      3. Wie meinen Sie: Warum lassen sich die Ehepaare scheiden? Mit wem müssen die Kinder 

bleiben, wenn sich die Eltern scheiden lassen? 

IV.Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Ось  і закінчуються канікули. Дівчата сумують за домом, але вони не хочуть їхати з 

пансіонату. Тут вони потоваришували, звикли одна до одної . А у Луїзи і Лотте з’явилася 

ще й таємниця. У пансіонаті  вони обмінялися ролями, які грають бездоганно. До того ж 

вони розробили план: дівчата хочуть дізнатися, чому ж батьки живуть окремо. Лотте хоче 

поїхати до батька у Відень, а Луїза – до мами в Мюнхен. Але дівчата бояться, що батьки 

розкриють цю таємницю. Тому останнім часом  вони проводяь багато часу разом: 

розпитують одна одну про імена однокласників, про звички батьків і вчителів, про 

детальний шлях до школи. Всі ці відомості вони записують в зошити. Дівчата 

домовляються писати до запитання,якщо відбудеться щось незвичне. Ось і настав день 

розлучення. Луїза і Лотте вирушають на вокзал, сідають у поїзди, посміхаються і машуть 

одна одній. Поїзди увозять їх у різні боки. 

 

 



Kontrollarbeit 2 

I. Übersetzen Sie folgende Wörter  und Wendungen ins Deutsche: 

поведінка, все пройшло добре, все вже позаду, хвилювання, гостре око, випити ковток за 

компанію, влучити в ціль, бути підкаблучником, ламати собі голову, потерти руки, 

тремтіти, бурмотіти, прокинутися від наркозу, йти до дідька, створіння, вирушати в 

дорогу, покладатися на…, випадково, нерішучий, докоряти, розпростерти руки, термінові 

сімейні справи, скривити губи, надійний, час лікує рани, побажати успіху. 

ІІ.  Anhaltspunkte zur Inhaltswiedergabe. 

1. Veränderungen im Leben von Lotte und Luise. 

2. Die Ankunft von Frau Körner und Luise in Wien. Das Wiedersehen der geschiedenen Eltern. 
 

ІІІ. Äußern Sie Ihre Meinung. 

1. Ich hätte nie geglaubt, dass man verlorenes Gluck nachholen kann. 

2. Die Zeit heilt Wunden, heilt auch Krankheiten.  

3. Kinder spüren wie kleine Tiere, woher Gefahr droht. 

IV.Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Ось і пройшли перші тижні після канікул. Дівчата писали одна одній до запитання, щоб 

дізнатися останні новини. Всі звикли до  того, що дівчата змінилися. В Мюнхені всі 

звикли,  що Лотте після канікул стала менш старанною і уважною, але більш жвавою і 

товариською. У Відні всі звикли, що Луїза стала більш уважною і стала краще рахувати. 

Але змінилися не лише дівчинки. Змінився пан Пальфі, який більше времени проводив із 

своєю донькою, змінилася Резі, яка планує подорож до Гарніш. Для них усе було 

попереду. Було ще не пізно, вони могли ще все наздогнати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Kapitel I 

Aufgabe 1. Drücken Sie den Inhalt der folgenden Satze synonymisch aus. Gebrauchen Sie 

dabei den aktiven Wortschatz. 

1. Die Rede ist in diesem Buch von 2 Mädchen, die sich im Kinderheim während der Ferien 

treffen. 2. Die Leiterin und die Helferinnen können nichts verstehen. Sie zucken nur die Achseln. 

3. Alle Mädchen spielen und unterhalten sich miteinander, aber trotzdem haben Heimweh. 4. 

Alle sind darüber erstaunt, dass Lotte und Luise einander so ähnlich sehen. 5. Die Leitung des 

Kinderheimes muss alles Mögliche machen, damit sich die Mädchen an einander gewöhnen. 6. 

Die Lehrerin musste die Namen der Schüler in die Liste aufschreiben. 

Aufgabe 2. Setzen Sie den richtigen Artikel ein, wo es nötig ist.  

Alle warten auf zwanzig «Neue», sie werden ___ interessante Spielsachen mitbringen. 

Hoffentlich auch ___ großen Gummiball. ___ Autobus fahrt in ___Einfahrt und halt. Die Neuen 

steigen aus und zum Schluss steht ___ kleines Mädchen. Es macht ___ große, erstaunte Augen, 

starrt ___ Luise an. Luise reist auch ___ Augen auf und blickt ___ Neuen in ___ Gesicht. Dann 

dreht sie sich um und rennt, wie von ___ Löwen und Tigern verfolgt, in ___ Garten. In ___ 

Nacht liegt Lotte neben ___ Luise, die ihr böse ist, weil sie ihr ähnelt, seufzt und weint leise. 

Aber ___ kleine fremde Hand streichelt über ___ Haar 

.Aufgabe 3. Nehmen Sie Stellung zu den folgenden Gedanken aus dem Roman. 

Argumentieren Sie Ihre Meinung. 

1. Kinderheime ähneln einander wie Brote oder Gräser; wer eines kennt, kennt sie alle. 2. Die 

Menschen können sich zum Verwechseln ähnlich sehen. 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Навіть не віриться , що дві людини можуть бути так схожі одна на одну. 2. У пансіонаті 

дівчатка базікають без угаву, грають, але разом з тим сумують за домівкою і деякі з них 

навіть плачуть інколи. 3. У пансіонаті в Зеебюль всі чекають на прибуття новеньких. 4. 

Всі здивовані, когли бачуть серед новеньких зніяковілу дівчинку з такою самою 

зовнішністю як у Луїзи. 5. Керівник пансіонату лише знизує плечима після того, що 

трапилось . 6. Але вихователі розуміють, що дівчата повинні звикнути одна до одної. 7. 

Всі хотять дізнатися, чи не родички  Лотте і Луїза. 8. Луїза не може звикнути до того, що 

дівчинка з такою самою зовнішністю як у неї відпочиває в пансіонаті. 9. Луїза слухає 

поради подруг: відкусити  носа і роздряпати обличчя Лотте. 10. Лотте почуває себе 

незручно в такій ситуації і навіть плаче вночі. 11. Лотте здивована, коли чужа рука 

гладить  ії  волосся. 

 



Kapitel IІ 

Aufgabe 1. Drücken Sie den Inhalt der folgenden Satze synonymisch aus. 

Nach dem Gehörten wurden die Helferinnen steif wie eine Puppe. 2. Es war kein Zufall, dass 

sich die Mädchen in diesem Kinderheim trafen. 3. Die Mädchen können sich daran nicht 

gewöhnen, dass sie einander so ähneln. 4. Nur in der Kindheit sah Luise das Foto ihrer Mutter 

und jetzt kann sie sich an sie nicht erinnern. 5. Als die Zwillinge den Raum betraten, hörten alle 

Kinder mit dem Gespräch auf. 6. Alle sahen, dass die Kinder ganz verschieden waren, und dass 

eines der Mädchen so rasch war. 7. Luise war sehr wütend darauf, dass ein Mädchen mit dem 

gleichen Äußeren herumläuft. 8. Luise und Lotte hatten Heimweh, sehr oft flüsterten sie 

einander etwas. 

Aufgabe 2. Beweisen Sie, dass… 

a) die Mädchen sehr ähnlich sind; 

b) Luise und Lotte sehr verschieden sind; 

c) Frau Holzmann eine kluge Frau ist. 

 

.Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Вранці дівчатам достає мужності  подивитись одна на одну. Але через деякий час  їх 

швидкі погляди перетинаються. Пізніше вони вже разом  грають на лузі, розповідають про 

своє життя,згадують про своїх батьків. Дівчата  розуміють, що це не випадковість – вони 

так схожі  одна на одну, за виключенням зачісок. Близнюки просять дозволу сходити 

сфотографуватися, щоби надіслати фотографії додому. Це так загадково! Пізніше вони 

домовляються  розіграти всіх – і роблять  однакові зачіски. Всі діти в їдальні завмерли від 

здивування,побачивши двох однакових дівчат. Ніхто не може зрозуміти, де Луїза, а де – 

Лотте. Тільки Трудe розв’язує  цю загадку. Керівництвоі вихователі пансіонату теж 

здивовані, але  вони не будуть нічого здійснювати. Що ж відбудеться далі? 

 

Kapitel IІI 

Aufgabe 1. Nennen Sie für die folgenden Wörter und Wortgruppen synonymische  

Wendungen, die den aktiven Wortschatz enthalten, gebrauchen Sie sie in den Sätzen. 

Übereinstimmen, sich erinnern, die Rede ist von D., Heimweh haben, sich erkundigen, steif wie 

eine Puppe werden, Bedenken haben, anlügen, halbieren. 

 



Aufgabe 2. Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

1. Haben Lotte und Luise ihre Fotos bei Herrn Kramer im Dorf abgeholt? 2. Haben die Zwillinge 

etwas Fräulein Ulrike erzählt? 3. Warum sind die Mädchen immer zu zweit? 4. Worüber 

erzählen die Mädchen einander? 5. Warum wurden die Mädchen Luise und Lotte genannt? 6. 

Gefallt Lotte der Vater auf dem Foto? 7. Warum weint Steffi? 8. Wie meinen Sie: Warum fragen 

die Mädchen einander, ob  die Mutter einen guten Freund und der Vater eine neue Frau haben? 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie dabei den aktiven Wortschatz. 

Лотте і Луїза сказали неправду пані Ульріке, чщо вони надіслали фотографії додому. 

Насправді вони розірвали і викинули ці фотографії на дно озера. Останнім часом  дівчата 

просто нерозлучні. Вони розмовляють довго, щоби дізнатися  все про звички, шкільних 

друзів, сусідів, учителів і квартири. Для Луїзи цікаво все, що пов’язано  з мамою, а Лотте 

хоче побільше дізнатися про батька. Лист з фото допомагає їм в цьому. Лотте дізнається, 

що перед іншими людьми батько завжди робить серйозне обличчя, а коли він сам зі своєю 

дочкою, він може бути знову веселим. Дівчата не можуть зрозуміти, чому батьки 

розлучилися і  як вони могли їх так поділити. Але вони мають намір з'ясовувати  все, і в 

цьому у них немає ніякого сумніву. В пансіонаті  нещаслива і Штеффі, так як ії батьки  

розлучаються. Штеффі думає, що ії батько  кохає іншу жінку. Дівчата вважають, що це 

підлість, посилати Штеффі на канікули, а в цей час робити таке. 

 

Kapitel IV 

Aufgabe 1. Ergänzen Sie sinngemäß die folgenden Sätze, gebrauchen Sie darin den aktiven 

Wortschatz. 

1. Die Mädchen sind sehr traurig, weil die Ferienzeit ___. 2. Wenn man sich mit etwas lange Zeit 

nicht beschäftigt, kann man ___. 3. Die Eltern müssen den ___ Beschluss nicht fassen. 4. Luise 

und Lotte ___, ihre Rollen zu tauschen, deshalb ___ sie den Namen der Mitschülerinnen, den 

Gewohnheiten der Lehrerin und dem genauen Schulweg. 5. Die Zwillinge betraten die 

Speisehalle, alle waren sehr ___, sie konnten nichts verstehen und ___ ___. 6. Die Mädchen 

haben sich verabredet, einander ___ zu ___. 

Aufgabe 2. Sie die unterstrichenen Wörter und Wortverbindungen durch Synonyme. 

1. Die Mädchen umarmten sich vor der Abreise. 2. Mit der Zeit müssen sich die Zwillinge an 

ihre neuen Rollen gewöhnen. 3. Es war für die beiden Mädchen interessant, sich nach allen 

Gewohnheiten zu erkundigen. 4. Die Zwillinge sitzen im Gras, halten Bleistifte in der Hand, 

Lotte diktiert im Augenblick und Luise schreibt alles ins Heft auf. 5. Luise und Lotte fürchten 

sich, dass ihre Eltern alles erraten. 6. Die Mädchen fallen darauf vor, dass Lotte nach Wien 

fahren wird, und Luise nach München. 



Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Ось і закінчуються канікули. Дівчата сумують за домівкою, але вони не хочуть їхати з 

пансіонату. Тут вони потоваришували, звикли одна до одної . А у Луїзи і Лотте з’явилася 

ще й таємниця. У пансіонаті  вони обмінялися ролями, які грають бездоганно. До того ж 

вони розробили план: дівчата хочуть дізнатися, чому ж батьки живуть окремо. Лотте хоче 

поїхати до батька у Відень, а Луїза – до мами в Мюнхен. Але дівчата бояться, що батьки 

розкриють цю таємницю. Тому останнім часом  вони проводять багато часу разом: 

розпитують одна одну про імена однокласників, про звички батьків і вчителів, про 

детальний шлях до школи. Всі ці відомості вони записують в зошити. Дівчата 

домовляються писати до запитання,якщо відбудеться щось незвичне. Ось і настав день 

розлучення. Луїза і Лотте вирушають на вокзал, сідають у поїзди, посміхаються і машуть 

одна одній. Поїзди увозять їх у різні боки. 

 

 

Kapitel V 

Aufgabe 1. Setzen Sie die unterstrichenen Verben im Präteritum ein. 

1. Beim ersten Erzählen vergisst man sogar, dass man erst auf dem Bahnhof und noch nicht zu 

Hause ist. 2. Allmahlich wird der Bahnsteig aber doch leer. 3. Ganz hinten sitzt ein Kind auf 

einem Koffer. 4. Erkennst du deine beste Freundin nicht wieder? 5. Er nimmt eine Theaterkarte 

aus der Brieftasche, gibt sie der Tochter. 6. Er kann zu Hause nicht komponieren. 

Aufgabe 2. Nehmen Sie Stellung zu den folgenden Gedanken aus dem Roman. 

Argumentieren Sie Ihre Meinung. 

1. Wahre Künstlernatur muss im Leben einsam bleiben. 2. Männer merken nie etwas. 3. Alte 

Herren sind dumm. 4. Ein Glück, dass die alten Herren nicht so klug wie die Hunde sind. 5. 

Künstler sind bekanntlich seltsame Lebewesen. 

Aufgabe 3.Schreiben Sie einen Brief von Lotte an Luise. Gebrauchen Sie den aktiven 

Wortschatz. 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Залишившись наодинці на пероні, Луїза сидить на валізі, і у неї тримтять коліна. Мама 

затрималась у видавництві  журналу, де вона працює редактором, так як з'явився  новий 

актуальний матеріал. Через деякий час Луїза бачить жінку і впізнає в ній свою маму. Вона 

пристрасно обіймає маму і цілує ії. У Відні всі радіють приїзду дочки пана Пальфі, 

пригощають Лотте і дарують їй подарунки. Усі дивуються, що  Лотте дуже змінилась. 

Лотте помітила, що Резі нещира і обраховує завжди на свою користь. Батьки дівчат 

живуть окремо. Багато років тому вони розлучились, так як пан Пальфі дуже рідко бував 



вдома, не піклувався про близнюків, але пані Кернер доси любить свого чоловіка, відвідує  

всі його концерти. Слухаючи музику, вона розуміє, що він  нещасливий. 

 

 

 

Kapitel VI 

Aufgabe 1. Nennen Sie für die folgenden Wörter und Wortgruppen synonymische 

Wendungen, die den aktiven Wortschatz enthalten, gebrauchen Sie sie in den Sätzen. 

Drohen, gehorchen, sich gewöhnen, übereinstimmen, sich fürchten. 

Aufgabe 2. Wie verstehen Sie die folgenden Gedanken aus dem Roman? 

1. Entschlossenheit genügt vielleicht, um von einem hohen Turm zuspringen. 2. Im Märchen wie 

im Leben sind die Eltern nicht böse. Aber was sie tun, ist böse. 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche. Gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Пані Кернер неохоче йде до видавництва, але робота чекає. Луїза тим часом залишається 

сама, робить покупки і готує обід. Але ця робота ії стомлює. Луїза зовсім не розуміє, як 

Лотте вдавалося все робити. Вона думає, что нелегко бути ії сестрою. Лотте сидить у ложі 

Віденської опери і дивиться, як диригує ії батько,і як інші  музиканти його слухаються. 

Настає вечір. Дівчата оглядаються  в своїх нових спальнях. Що стосується Лотти, вона 

давно мріяла про таку кімнату. Але разомз тим вона сумує за своєю маленькою, простою 

кімнатою. Написавши листа до своєї сестри, вона засинає. 

 

Kapitel VIІ 

Aufgabe 1. Drucken Sie den Inhalt der folgenden Satze synonymisch aus. Gebrauchen Sie 

den aktiven Wortschatz. 

1. Nach diesem Feiertag waren alle Kinder vergnügt. 2. Mit Vergnügen hörte sie diese 

Geschichte und lächelte spöttisch. 3. Wir haben vor, das versäumte Material nachzuholen. 4. In 

seinem Wesen war er ein ehrlicher Mann. 5. Die Eltern der Mädchen haben sie in der Kindheit 

nie geprügelt. 6. Die guterzogenen Kinder gehorchen immer ihren Eltern. 7. Sehr oft erinnern sie 

sich dieser Ereignisse. 

Aufgabe 2. Beantworten Sie jede Frage mit 2-3 zusammenhangenden Satzen. 

Gebrauchen Sie dabei den aktiven Wortschatz. 

1. Wie vergingen die ersten Wochen, nachdem die Mädchen aus dem Kinderheim zurückgekehrt 

waren? 2. Welche Veränderungen bemerkten die Lehrerinnen in Wien und in München? 3. Wie 

veränderte sich Resi, die Haushälterin? 4. Warum war Herr Palfy in der letzten Zeit mehr zu 

Hause? Gefiel es Fräulein Gerlach? 5. Was passierte in der Schule Anni Habersetzer? 6. Warum 



meint die Lehrerin, dass Lotte (Luise) ihr seelisches Gleichgewicht verloren hat? 7. Warum hat 

die Mutter beschlossen, nach Garnisch zu fahren? 

Aufgabe 3. Schreiben Sie einen Brief von Luise an Lotte. Gebrauchen Sie den aktiven 

Wortschatz. 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Ось і минули перші тижні після каникул. Дівчата писали одна одній до запитання, щоб 

щоб дізнатися останні новини. Всі звикли до  того, що дівчата змінилися. В Мюнхені всі 

звикли,  що Лотте після канікул стала менш старанною і уважною, але більш жвавою і 

товариською. У Відні всі звикли, що Луїза стала більш уважною і стала краще рахувати. 

Але змінилися не лише дівчинки. Змінився пан Пальфі, який більше времени проводив із 

своєю донькою, змінилася Резі, яка планує подорож до Гарніш. Для них усе було 

попереду. Було ще не пізно, вони могли ще все наздогнати. 

 

Kapitel VIІІ 

Aufgabe 1. Ergänzen Sie die folgenden Sätze durch die Verben. 

tauschen, umtauschen, eintauschen, austauschen, vertauschen, wechseln. 

1. Der Leser brachte das Buch in die Bibliothek. Er wollte es ___. 2. Das Wasser ist nicht mehr 

frisch genug, man muss es ___. 3. Ich habe Freunde in der BRD, mit denen ich Briefe ___. 4. 

Von hier aus sehe ich schlecht. Wollen wir mit dir unsere Plätze ___. 5. Wenn sich die alten 

Freunde versammelten, pflegten sie Erinnerungen ___. 6. Wenn du das Buch, das ich dir  

schenke, schon hast, kannst du es gegen ein anderes ___. 7. Die Schuhe, die ichgekauft habe, 

drücken mich, ich will sie ___. 8. Man hatte den bekannten Dreher eingeladen, um mit ihm 

Erfahrungen ___. 9. Ich habe mir vorgenommen, am 8. März Gluckwünsche mit meinen 

Freundinnen ___. 

Aufgabe 2. Übersetzen Sie ins Deutsche. Wählen Sie ein passendes Wort in der 

Bedeutung міняти. 

1. Я так люблю місто, в якому живу, що не проміняв би його ні на яке інше. 2. Квіти 

зовсім зів'яли. Ви забули поміняти воду у вазі. 3. Хто може розміняти один міліон? 4. Ми з 

ним обмінялися  лише декількома словами. 5. У квітні погода часто змінюється. 6. Ви 

взяли в бібліотеці не ту книжку. Підіть і обміняйте ії. 7. Я змінив  місце роботи і тепер 

хотів би змінити квартиру. 



Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Маленькі  дівчатка  відчувають, звідки загрожує небезпека. А небезпека була в дійсності. 

Пані Герлах хотіла вийти заміж за пана Пальфі. Але Лотте прикладала  всі зусилля, щоб 

перешкодити цьому. Вона боролася всіма можливими засобами. Ірена Герлах назвала ії 

«маленькою  негідницею». Крім того, Лотте мала намір допомогти пану Габелє обміняти 

кімнату на майстерню. Багато чого змінюється  в житті. Лотте поговорила зі своїм 

батьком і пані Герлах. Вона розуміла, що  на карту поставлене все майбутнє життя, тому 

необхідно було знайти вихід. Післе цієї  розмови у Лотте настала тяжка душевна криза. 

 

Kapitel IX 

Aufgabe 1. Ergänzen Sie die folgenden Sätze durch die Verben. 

anschauen, betrachten, besehen, beschauen, beobachten, besichtigen. 

1. Wir haben den Arbeiter während seiner Arbeit ___. 2. Unsere Delegation wollte das neue 

Autowerk ___. 3. Der Kranke muss einige Zeit ärztlich ___. 4. Beim Besuch der Dresdener 

Gemäldegalerie haben wir die schönen Bilder ___ und das ganze Gebäude ___. 5. AIs der Maler 

das Bild aufmerksam ___, stellte er fest, dass es eine Fälschung ist. 6. Es ist sehr interessant, 

kleine Kinder beim Spiel zu ___. 7. Wir besuchten diese Stadt und ___ alle Sehenswürdigkeiten. 

 

Aufgabe 2. Übersetzen Sie ins Deutsche. Wählen Sie ein passendes Wort in der 

Bedeutung «дивитись, роздивлятись». 

1. Вона зазвичай довго сиділа біля вікна і  дивилася на перехожих. 2. Ребята уважно  

роздивляли  новий значок. 3. Він півгодини просидів перед фотографіями, дивився на них 

і  згадував  своє дитинство. 4. У туристів не вистачало часу на те, щоб  оглянути  всі 

визначні  місця  міста. 5. Дуже цікаво  спостерігати за життям природи. 6. Цю виставку 

вам слід обов’язково  подивитись. 

Aufgabe 3. Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in richtiger Form ein. 

1. Der Beamte für die (postlagernd) Sendungen antwortete verneinend. 2. Das Kind steht an dem 

(offen) Kuchenschrank und nimmt Geschirr heraus. 3. Die Mutter sinkt in die Knie und streichelt 

Luise mit (zitternd) Händen. 4. Es war eine (lang, wortreich) Geschichte, und es war eine (kurz, 

wortlos) Freisprechung. 5. Ihr seid zwei (schlau, klein) Mädchen. 6. Das Kind schlägt um sich 

und stammelt (unverständlich) Worte. 7. Sie darf das (ganz, groß) Geheimnis der (beide) Kinder 

nicht wissen. 8. Sie setzt sich in den (groß) Sessel. 

Aufgabe 4. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

Пані Кернер була одуже  вражена, коли побачила фотографію своїх дівчаток. Вона не 

могла повірити тому,що дівчатка, можливо, знали про все раніше. І тут у неї з'явилось  



припущення: можливо, вона живе зараз не з Лотте, а з Луїзою. І тоді пані Кернер 

вирішила піти до школи. Можливо, вчителька развеет ії сумніви. Але не треба було 

ламати над цим голову, треба було просто поговорити з дівчинкою. Це і трапилося 

пізніше. Це були хвилини радощі. Але залишилась ще одна проблема – не було листів від 

Лотте. 

 

Kapitel X 

Aufgabe 1. Drücken Sie den Inhalt der folgenden Satze synonymisch aus. Gebrauchen Sie 

den aktiven Wortschatz. 

Herr Palfy war darüber erstaunt, dass er die Stimme seiner ehemaligen Frau hörte. 2. Resi, die 

Haushälterin, wurde steif wie eine Puppe, als sie das ähnliche Mädchen sah. 3. Die Tochter 

unterhielt sich mit ihrer Mutter, sie umarmten sich, schmiegten sich an einander. 4. Irene Gerlach 

machte Herrn  Palfy einen Vorwurf wegen seines Benehmens. 5. Nach dem Gehörten machte 

sich Frau Körner auf den Weg. 

Aufgabe 2. Sprechen Sie zu den folgenden Problemen des Romans, beantworten Sie 

die Fragen. 

1. Lotte ist noch krank. Wie fühlt sie sich? Was sagt der Arzt? Was fehlt dem Kind? 2. Frau 

Körner ruft ihren Exgatten an. Wie reagiert Herr Palfy auf das Ferngespräch mit seiner 

ehemaligen Frau? Welche Gefühle hat er? Welche stilistischen Mittel gebraucht der Autor, um 

die Gefühle von Herrn Palfy auszudrücken? 3. Die Lage ist nervös. Warum? Warum sind die 

Erwachsenen so ratlos? Von wem ist das erlösende Wort gesprochen? 4. Frau Körner ist 

angekommen. Wie sieht sie aus? Welche Gefühle ruft ihre Ankunft im Herzen des 

Kapellmeisters hervor? 5. Herr Palfy hat noch einen Besuch. Warum macht Irene Gerlach ihm 

einen Vorwurf? 

Aufgabe 3. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

1. Пан Пальфі залишився вдома, щюб бути поряд зі своєю  дочкою. В театрі його заміняє 

інший  диригент. Денну тишу нарушив телефонний дзвінок. Пан Пальфі застиг, почувши  

голос колишньої жінки. Бесіда між дорослими не клеїлася. Роль керівників взяли на себе 

дівчатка. Було вирішено, що мама приїде зЛуїзою до Відня. Ось і настала довгоочікувана 

для близнюків  зустріч. Але це було тільки початком  іх великого плану. Приїзд пані 

Кернер змінив плани і Ірени Герлах. Вона не могла змиритися з таким положенням справ, 

звинувачувала у всьому пана Пальфі і не могла більше залишатись у його квартирі. 

 

 

 



Kapitel XI, XIІ 

Aufgabe 1. Beantworten Sie jede Frage mit 2-3 zusammenhangenden Sätzen. Gebrauchen 

Sie dabei den aktiven Wortschatz. 

1. Lotte ist schon gesund. Was machen die Mädchen? Womit beschäftigt sich Herr Palfy? 2. Was 

möchten die Mädchen zum Geburtstag bekommen? 3. Worüber sprechen die Eltern? Was schlägt 

der Vater vor? 4. Warum ist die Mutter nicht einverstanden? Was erwidert sie? 5. Wie haben 

Frau Körner und Herr Palfy das ehemalige Ehepaar verändert? Wurden sie klüger und 

erfahrener? 6. Warum bringt eine seltsame Trauung Herrn Grawunder aus der Fassung? 7. 

Welche Geschichte erzählt Herr Kilian, der Direktor der Schule? Wie meinen Sie: Warum macht 

er das? 8. Sind die Mädchen enttäuscht, dass Herr Kramer ihre Fotos in den Verlag einer 

Zeitschrift geschickt hat? 9. Welche Überraschung hat Her Palfy für seine Familie vorbereitet? 

10. Die Mädchen haben ihr Ziel erreicht. Wovon träumen sie jetzt? 

 

Aufgabe 2. Nehmen Sie Stellung zu den folgenden Gedanken aus dem Roman. 

Argumentieren Sie Ihre Meinung. 

1. Ich hätte nie geglaubt, dass man verlorenes Glück nachholen kann. 2. Es gibt auch 

bescheidene Wünsche, die nicht erfüllbar sind. 

Aufgabe 3. Beweisen Sie, dass Luise und Lotte gute Schauspielerinnen sind. 

 

Aufgabe 4.  Man sagt: «Ende gut, alles gut.» Beweisen Sie das in Bezug auf das Buch 

«Das doppelte Lottchen». 

Aufgabe 5. Übersetzen Sie ins Deutsche, gebrauchen Sie den aktiven Wortschatz. 

 Час лікує рани. Лотте вилікувалась. Вона грає, розмовляє з Луїзою. Але вони думають 

лишь про одне – вони хочуть, щоб їхня  мрія здійснилася, і батьки були разом. Настає  

день весілля. Дівчатка не лише щасливі, але вони й пишаються своїми діями. Їм було 

нелегко завойувати щастя для всієї  родини. Але на них чекає щє одна несподіванка : пан 

Пальфі обмінює  свою майстерню на кімнату художника. І зараз  вони мріють про те, як 

вони будут жити вчотирьох в одному домі. І мріють про братів і сестер, і обов’язково  про 

близнюків. Все добре, що добре закінчується. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ 

 
 Для проміжного контролю рівня засвоєння матеріалу навчальним планом 

передбачені заліки. Вони відбуваються головним чином за результатами поточної 

успішності, а також за результатами модульних к/р. Студент допускається до заліку після 

того, як виконає визначені програмою обов’язкові завдання і модульну контрольну 

роботу. На заліку під час бесіди німецькою мовою з викладачем на запропоновану 

ситуацію перевіряється досягнутий рівень практичного володіння німецькою мовою 

згідно із вимогами щодо вмінь та навичок усного і письмового мовлення. Обсяг 

висловлювання – 15-20 речень. 

1. Das Ferienheim in Seebühl. 

2. Die Ankunft der Neuen im Ferienheim 

3. Im Büro von Frau Holzman 

4. Lotte und Luise 

5. Das Mittagessen im Ferienheim 

6. Die erste Nacht von Lotte im Ferienheim in Seebühl 
7. Am nächsten Morgen auf der Wiese:  Luise und die anderen Mädchen 

8. Die Versöhnung der beiden Mädchen 

9. Im Waschraum 

10. Im Speiseraum 

11. Im Fotogeschäft 

12. Im Waldcafe 

13. Die Aufregung von Fräulein Ulrike. 

14. Die Mädchen stehen jetzt oft im Schrankzimmer 

15. Der Brief von Luises Vater 

16. Steffies Kummer 

17. Die Ferien gehen zu Ende 

18. Vor dem Abschiedsfest 

19. Die Verschwörung ist im Gange  

20. Das Gartenfest als Generalprobe 

21. Die Abfahrt aus dem Ferienheim 

22. Die Ankunft von Luise Palfy in München. 

23. Die Ankunft von Lotte in Wien. 

24. Die Verabredung für morgen. 

25. Lotte rechnet im Haushaltsbuch nach. 



26. Etwas über die Scheidung der Eltern von Mädchen. 

27. Luise geht einkaufen. 

28. Luise kocht das Mittagsessen. 

29. In der Wiener Staatsoper. Lottes Gefühle und Überlegungen. 

30. Das Schlafengehen von Luise. 

31. Lotte vor dem Schlafengehen. 

32. Lottchen im Künstleratelier vom Herrn Gabele 

33. Lottes Vater und Irene Gerlach. 

34. Tückische Pläne von Irene Gerlach. 

35. Lottes Erscheinen in Vaters Atelier. 

36. Überlegungen des Vaters von Lotte. 

37. Irene hat Pfeile auf das Künstlerherz abgeschossen. 

38. Lottes Kummer 

39. Das erste Gespräch zwischen dem Vater und der Tochter. 

40. Luises Entschluss Irene Gerlach zu besuchen. 

41. Luise im Haus von Irene Gerlach. 

42. Resis Sorgen um die fiebernde Lotte. 

43. Herr Kapellmeister erfährt über  Lottes Erkrankung. 

44. Beim Chefredakteur der Illustrierten Zeitschrift. 

45. Das Gespräch zwischen Frau Körner und  Fräulein Linnekogel. 

46. Luises Sorgen vor dem Postschalter . 

47.  Die Entdeckungen  von Frau Körner . 

48. Das Geheimnis der beiden Mädchen ist kein Geheimnis mehr für Frau Körner. 

49. Das Ferngespräch aus München für Herrn Palfy. 

50. Die Ankunft von Frau Körner und Luise in Wien. 

51. Das Wiedersehen der Zwillingsschwestern. 

52. Das Wiedersehen der geschiedenen Eltern. 

53. Im Atelier des Herrn Palfy. 

54. Der Alltag in Wien 

55. Geburtstagsfeier am 14. Oktober und Geburtstagswunsch der Zwillinge. 

56. Das Gespräch der Elter.  

57. Im Standesamt. 

58. In der Mädchenschule. 

59. Auf dem Schulhof. 



60. Die Geschichte mit dem Titelblatt. 

61. Die Überraschung für Frau Palfy und Zwillinge. 

62. Das Gelächter in der Küche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА 
 

Методичні рекомендації для студентів щодо самостійного вивчення 

навчальної дисципліни - комплекс рекомендацій і роз'яснень, що 

забезпечують студентові оптимальну організацію вивчення дисципліни.  

До змісту методичних рекомендацій включено:  

- поради із планування й організації часу, необхідного для вивчення 

навчальної дисципліни;  

- опис послідовності дій студента при вивченні змісту навчальної 

дисципліни;  

- рекомендації щодо роботи з літературою;  

- поради із підготовки до поточного, проміжного та підсумкового контролю;  

- банк тестів;  

- роз'яснення до виконання домашніх завдань (приклади завдань та їх 

рішень); 

 - список рекомендованої літератури. 

Методичні рекомендації для виконання практичних занять - комплекс 

рекомендацій і роз'яснень, що забезпечують студентові оптимальну 

організацію вивчення дисципліни.  

До змісту методичних рекомендацій включено: 

- план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою 

та перелік питань, які підлягають розгляду;  

- короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові 

ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на 

практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які дозволяють 

вивчити їх глибше;  

- питання, що виносяться на обговорення та список літератури із зазначенням 

конкретних сторінок, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при 



підготовці до практичного заняття (список літератури оформлений 

відповідно до правил бібліографічного опису); 

 - тексти ситуацій для, умови завдань тощо, які розглядаються на практичних 

заняттях; 

- список рекомендованої літератури. 

Методичні рекомендації визначають методику проведення занять, порядок 

розв'язування задач, запропонованих студентам, варіанти тем рефератів, есе 

та організацію їх обговорення, методику аналізу обговорення ділових 

ситуацій тощо. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО  ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ 

 

                                              Kapitel 1 

 

I. Merken Sie sich die neuen Wörter! 
 

ähneln                                                                                 ähnlich sein                                                 

Bienenstock                                                                        sich am Hinterkopf kratzen 

      die Achseln zucken                                                           mit der Hand tasten 

      anstellen                                                                             Heimweh bekommen 

      flechten                                                                              zögern 

der Zopf                                                                             ertönen 

 klappern                                                                           gelten 

 plappern plaudern 

die Plaudertasche 

eintreffen 

hupen 

kunterbunt 

auftauchen 

der Arme 

es handelt sich um + A. 

verlegen 

die Augen aufreißen 

 

 

                                

der Zieraffe  

      planschen 



kreischen 

verzwickt 

glatt gehen 

vorläufig 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                            

      seltsam 

hinausstürmen 

flüstern 

schüchtern 

zärtlich 

sorgfältig 

zerkratzen 

mit den Beinen baumeln 

verderben 

murmeln 

schleppen 

die Schüssel (-n) 

gehorchen 

gehorsam 

sich wenden 



schielen 

sich beherrschen 

auf den Fuß treten 

vor Schmerz zusammenzucken 

die Lippen fest pressen 

sich gewöhnen an + A. 

starren 

der Hals ist wie zugeschnürrt 

die Tür aufreißen 

kratzen 

die Ohren spitzen 

die Hände auf den Mund pressen 

seufzen 

streicheln 

stocksteif vor Schreck sein 
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