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1. ВИТЯГ ІЗ ОПП 
 
 

Друга іноземна 
Німецька мова 
Метою дисципліни є забезпечення розвитку навичок усного мовлення на 

теми, що передбачаються програмою з іноземних мов для немовних вузів, а також 
на теми зі спеціальності. 

Завданнями курсу є засвоєння: 
• лексичного матеріалу, що включає в себе розмовні теми, із текстів підручників 

і навчальних посібників, питання і діалоги до яких спрямовані на розвиток 
умінь і навичок студентів з усного розмовного мовлення; 

• граматичного матеріалу, який студенти повинні засвоїти для виконання 
граматичних вправ; 

• фонетичного матеріалу, виконання вправ якого дозволить студентам 
удосконалювати вимову німецьких звуків, інтонацію німецького речення тощо.  

 
ВИТЯГ ІЗ ОКХ 

 
Студенти повинні знати: 

- лексичний мінімум за темами курсу; 
- граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; 
- фрази-кліше усного мовлення; 
- соціокультурні характеристики країн, мова яких вивчається. 
Студенти повинні вміти: 

- читати і розуміти з повним охопленням змісту фахову, суспільно-політичну, а 
також художню літературу; 

- володіти усним монологічним та діалогічним мовленням, не відчуваючи 
браку мовних засобів для вираження думки в різноманітних ситуаціях соціального, 
навчально-академічного та професійного спілкування; 

- сприймати німецьке мовлення, яке виголошується в нормальному для даної 
мови темпі; 

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, суспільно-
політичного та фахового характеру будь-якого рівня складності. 
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Друга іноземна мова 

(німецька)» складена Ружевич Я.І. відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ступеня бакалавра спеціальності 6.020303 Філологія (Прикладна 
лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є друга іноземна мова (німецька). 
 Міждисциплінарні зв’язки: рідна мова (українська), країнознавство 

Німеччини, географія, історія, література Німеччини, світова література. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова 
(німецька)» є  забезпечення розвитку навичок усного мовлення на теми, які 
передбачаються програмою з іноземних мов, а також на теми зі спеціальності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Друга іноземна мова 
(німецька)» є засвоєння: 

• лексичного матеріалу, що включає в себе розмовні теми, основані на текстах 
підручників і навчальних посібників, питання до яких і діалоги спрямовані на 
розвиток умінь і навичок студентів з усного розмовного мовлення; 

• граматичного матеріалу, який студенти повинні засвоїти  для виконання 
граматичних вправ; фонетичного матеріалу, виконання вправ якого дозволить 
студентам удосконалювати вимову німецьких звуків, інтонацію німецького 
речення тощо.   
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : необхідний лексичний, граматичний і фонетичний матеріал для 

оволодіння навичками усного та письмового мовлення. 
вміти : ставити запитання за конкретною темою, давати відповіді, 

обмінюватись репліками, спілкуватися діалогічно та монологічно. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 
розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 
думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 
самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою літературою, 
різнотипними словниками, електронними базами даних, системами інформаційного 
пошуку. 

ІІ. Фахові:  орієнтується в наукових парадигмах сучасного 
перекладознавства; уміє застосовувати знання з іноземної мови на практиці, 
користуватися іншомовними одиницями для здійснення адекватного перекладу;  
усвідомлює і контролює організацію змісту, знань і навичок перцепції та продукції 
символів, із яких складаються письмові тексти; володіє сучасною термінологією з 
перекладознавства, уміннями та навичками здійснювати іншомовну мовленнєву 
діяльність, зумовлену комунікативною метою; володіє  методикою перекладу 
текстів різних стилів. 

Професійні компетентності: 
І. Комунікативна компетенція 



- здатність вільно користуватися німецькою мовою у професійних, наукових 
та ін. цілях; 
- здатність володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному 
рівні; 
- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності німецької 
мови; 

ІІ. Лінгвістична компетенція 
- здатність використовувати формальні здібності, на основі яких можуть бути 

породжені і сформульовані добре оформлені, повнозначні висловлювання; 
- здатність використовувати мовний словниковий запас, здатність 

користуватися граматичними ресурсами мови; 
- здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту, знання і 

навички перцепції та продукції символів, з яких складаються письмові 
тексти. 

ІІІ. Соціолінгвістична компетенція 
- здатність висловлюватись адекватно мовою, яка соціолінгвістично 

відповідає певним ситуаціям та особам, які беруть в них участь, а також 
оволодівають умінням управлятися з варіантами мовлення та виявляти 
вищий рівень контролю за реєстром та вживанням ідіом; 

- здатність привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до 
ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від 
обставин; 

- здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення, виявляючи 
контрольоване використання граматичних структур, конекторів та схем 
зв’язку; 

- здатність використовувати у спілкуванні усного мовлення та письмових 
текстів зі спеціальними функціональними цілями. 

ІV. Соціокультурна компетенція 
- здатність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний 

навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; 
- здатність використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням 

у викладацькій діяльності; 
- здатність удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання 

автентичних німецькомовних матеріалів; 
- здатність демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні 

німецькою мовою; 
- здатність використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

комунікації; 
- здатність застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин/ 4 кредитів ECTS. 
 Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 
Кредит 2. Відомі світові винаходи. 
Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 
Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.). 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 

Тема 1. Розмовна тема: В театрі. 
Граматика: Підрядні часу. 
Тема 2. Розмовна тема: З історії театру.  
Граматика: Плюсквамперфект. 
Тема 3. Розмовна тема: Театр в Німеччині. 
Граматика: Плюсквамперфект. 
Тема 4. Розмовна тема: Музика в нашому житті. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 
Тема 5. Розмовна тема: Мій улюблений композитор. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 

Кредит 2. Відомі світові винаходи. 
Тема 1. Розмовна тема: Перший політ до космосу.  
Граматика: Плюсквамперфект дієслів. 
Тема 2. Розмовна тема: Юрій Гагарін – перший космонавт. 
Граматика: Конструкція haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ Infinitiv. 
Тема 3. Розмовна тема: Йоган Гутенберг. Винахід книго друкарства. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 
Тема 4. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561) 
Тема 5. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561) 

Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож Німеччиною. 
Граматика: Пасивний стан. 
Тема 2. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Інфінитив пасив. 
Тема 3. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Результативний пасив. 
Тема 4. Домашнє читання. 
Тема 5. Домашнє читання. 

Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож до Німеччини. 
Граматика: Кон’юнктив. Утворення кон’юнктиву. 
Тема 2. Розмовна тема: Подорожуючи Рейном. 
Граматика: Кондиціоналіс І. 
Тема 3. Розмовна тема: Австрія – мрія мандрівника. 
Граматика: Вживання кон’юнктиву. 
Тема 4. Розмовна тема: Австрія. Домашнє читання. 
Тема 5. Розмовна тема: Швейцарія. Домашнє читання. 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. 
Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2010г. – 880стр. 

Допоміжна 



2. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк Т.,та ін. Практична граматика німецької мови. 
Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи ізавдання. – 
2-е видання, виправлене та доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004р. – 400с. 

3. Коляда Н., Петросян К. Граматика немецкого языка. – Ростов н/Д: «Феникс», 
2001. – 320с. 

4. Постнікова О. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): 
Для школярів, абітурієнтів, студентів. – К.: А.С.К., 2000. – 400с. 

5. Снегирева Н. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 288с. 
6. Сущинский И. Местоимения в современном немецком языке. Значение, 

основные признаки, классификация, склонение, употребление во всех сферах 
общения. М.:, 1998. – 192с. 

7. Сущинский И. Практический курс грамматики современного немецкого языка: 
Учебно-справочное пособие.  М.: ГИС, 2001. – 448с. 

 Інформаційні ресурси 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167 

2. www.lingust.ru 
3. www.de-online.ru 
4. www.startdeutsch.ru 
5. www.deutsche-welt 
6. www.dd-deutschland.clan-su 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
5. Засоби діагностики успішності навчання: написання 

контрольних робіт, самостійних робіт, ректорських контрольних робіт, 
творчих робіт (твори/есе), поточне опитування. 

http://www.de-online.ru/
http://www.startdeutsch.ru/
http://www.deutsche-welt/
http://www.dd-deutschland.clan-su/
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
 

Галузь знань 
0203 Гуманітарні науки 

Нормативна 
 

Напрям підготовки  
6.020303 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –  

Спеціальність  
(професійне 

спрямування): Філологія 
(Прикладна лінгвістика) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

7 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

- - 
Практичні, семінарські 

40 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

60 

Вид контролю: екзамен 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – 
аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33% / 67%). 
  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, 
діалогічного мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової тематики та 
тематики, що обумовлена професійними потребами, на рівні незалежного 
користувача. 
Завдання курсу: формування у студентів навичок всіх видів мовленнєвої діяльності. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової культури у 
вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє розвиненою 
культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої думки; володіє 
навичками наукової організації праці; розвиває навички самостійного опанування 
нових знань; уміє працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 
електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 
ІІ. Фахові:  читає і розуміє з повним охопленням змісту фахову, суспільно-
політичну, а також художню літературу; володіє усним монологічним та 
діалогічним мовленням, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки 
в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного 
спілкування; сприймає німецьке мовлення, яке виголошується в нормальному для 
даної мови темпі; перекладає з іноземної мови на рідну тексти країнознавчого, 
суспільно-політичного та фахового характеру будь-якого рівня складності. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 

Тема 1. Розмовна тема: В театрі. 
Граматика: Підрядні часу. 
Тема 2. Розмовна тема: З історії театру.  
Граматика: Плюсквамперфект. 
Тема 3. Розмовна тема: Театр в Німеччині. 
Граматика: Плюсквамперфект. 
Тема 4. Розмовна тема: Музика в нашому житті. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 
Тема 5. Розмовна тема: Мій улюблений композитор. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 

Кредит 2. Відомі світові винаходи. 
Тема 1. Розмовна тема: Перший політ до космосу.  
Граматика: Плюсквамперфект дієслів. 
Тема 2. Розмовна тема: Юрій Гагарін – перший космонавт. 
Граматика: Конструкція haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ Infinitiv. 
Тема 3. Розмовна тема: Йоган Гутенберг. Винахід книго друкарства. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником nachdem. 
Тема 4. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561) 
Тема 5. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561) 

Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож Німеччиною. 
Граматика: Пасивний стан. 



Тема 2. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Інфінитив пасив. 
Тема 3. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Результативний пасив. 
Тема 4. Домашнє читання. 
Тема 5. Домашнє читання. 

Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож до Німеччини. 
Граматика: Кон’юнктив. Утворення кон’юнктиву. 
Тема 2. Розмовна тема: Подорожуючи Рейном. 
Граматика: Кондиціоналіс І. 
Тема 3. Розмовна тема: Австрія – мрія мандрівника. 
Граматика: Вживання кон’юнктиву. 
Тема 4. Розмовна тема: Австрія. Домашнє читання. 
Тема 5. Розмовна тема: Швейцарія. Домашнє читання. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьог
о у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

ІІ КУРС 
Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 
Тема 1. Розмовна тема: В театрі. 
Граматика: Підрядні часу. 

6  2   4 

Тема 2. Розмовна тема: З історії театру.  
Граматика: Плюсквамперфект. 

6  2   4 

Тема 3. Розмовна тема: Театр в Німеччині. 
Граматика: Плюсквамперфект. 

8  2   6 

Тема 4. Розмовна тема: Музика в нашому 
житті. 
Граматика: Підрядні речення часу зі 
сполучником nachdem. 

8  2   6 

Тема 5. Розмовна тема: Мій улюблений 
композитор. 
Граматика: Підрядні речення часу зі 
сполучником nachdem. 

2  2    

Кредит 2. Відомі світові винаходи. 



Тема 1. Розмовна тема: Перший політ до 
космосу.  
Граматика: Плюсквамперфект дієслів. 

4  2   2 

Тема 2. Розмовна тема: Юрій Гагарін – 
перший космонавт. 
Граматика: Конструкція haben+zu+Infinitiv, 
sein+zu+ Infinitiv. 

8  2   6 

Тема 3. Розмовна тема: Йоган Гутенберг. 
Винахід книго друкарства. 
Граматика: Підрядні речення часу зі 
сполучником nachdem. 

6  2   4 

Тема 4. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-
561) 

10  2   8 

Тема 5. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-
561) 

2  2    

Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож 
Німеччиною. 
Граматика: Пасивний стан. 

6  2   4 

Тема 2. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга 
до Мюнхена. 
Граматика: Інфінитив пасив. 

6  2   4 

Тема 3. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга 
до Мюнхена. 
Граматика: Результативний пасив. 

8  2   6 

Тема 4. Домашнє читання. 8  2   6 
Тема 5. Домашнє читання. 2  2    
Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.). 
Тема 1. Розмовна тема: Подорож до 
Німеччини. 
Граматика: Кон’юнктив. Утворення 
кон’юнктиву. 

6  2   4 

Тема 2. Розмовна тема: Подорожуючи 
Рейном. 
Граматика: Кондиціоналіс І. 

6  2   4 

Тема 3.  Розмовна тема: Австрія – мрія 
мандрівника. 
Граматика: Вживання кон’юнктиву. 

8  2   6 

Тема 4. Розмовна тема: Австрія. Домашнє 
читання. 

8  2   6 

Тема 5. Розмовна тема: Швейцарія. Домашнє 
читання. 

2  2    

Усього годин: 120  40   80 
 
 



5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Мистецтво в житті людини.  
1. Розмовна тема: В театрі. 

Граматика: Підрядні часу. 
2 

2. Розмовна тема: З історії театру.  
Граматика: Плюсквамперфект. 

2 

3. Розмовна тема: Театр в Німеччині. 
Граматика: Плюсквамперфект. 

2 

4. Розмовна тема: Музика в нашому житті. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником 
nachdem. 

2 

5. Розмовна тема: Мій улюблений композитор. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником 
nachdem. 

2 

 Разом: 10 
 Кредит 2. Відомі світові винаходи.  

1. Розмовна тема: Перший політ до космосу.  
Граматика: Плюсквамперфект дієслів. 

2 

2. Розмовна тема: Юрій Гагарін – перший космонавт. 
Граматика: Конструкція haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ 
Infinitiv. 

2 

3. Розмовна тема: Йоган Гутенберг. Винахід книго 
друкарства. 
Граматика: Підрядні речення часу зі сполучником 
nachdem. 

2 

4. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561). 2 
5. Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561). 2 
 Разом: 10 
 Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 2 

1. Розмовна тема: Подорож Німеччиною. 
Граматика: Пасивний стан. 

2 

2. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Інфінитив пасив. 

2 

3. Розмовна тема: Подорож з Гамбурга до Мюнхена. 
Граматика: Результативний пасив. 

2 

4. Домашнє читання. 2 
5. Домашнє читання. 2 
 Разом: 10 
 Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.).  

1. Розмовна тема: Подорож до Німеччини. 
Граматика: Кон’юнктив. Утворення кон’юнктиву. 

2 

2. Розмовна тема: Подорожуючи Рейном. 2 



Граматика: Кондиціоналіс І. 
3. Розмовна тема: Австрія – мрія мандрівника. 

Граматика: Вживання кон’юнктиву. 
2 

4. Розмовна тема: Австрія. Домашнє читання. 2 
5. Розмовна тема: Швейцарія. Домашнє читання. 2 
 Разом: 10 
 Разом: 40 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1.  Мистецтво в житті людини.  
1. Самостійно вивчити граматичний матеріал: «Підрядні 

речення мети та інфінитивний зворот з um… zu», 
«Вказівний займенник selbst (selber)».  

4 

2. Текст «За кулісами» читати, перекладати, переказувати 
(вправа 47 уроку 16). 

4 

3. Вивчити лексику уроку 16. 6 
4. Підготувати повідомлення: «Мій улюблений актор», або 

«Мистецтво в житті людини». 
6 

Разом: 20 
 Кредит 2. Відомі світові винаходи.  

1. Самостійно вивчити граматичний матеріал: «Утворення 
прикметників  за допомогою суфіксів –los , -voll». 

2 

2. Робота з текстом «Johann Gutenberg der Erfinder des 
Typendrucks» (підручник с. 561-563). Прочитати, 
перекласти, переказати. 

6 

3. Підготувати розмовну тему «Відомі світові винаходи». 4 
4. Вивчити лексику уроку 17. 8 

Разом: 20 
 Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.).  

1. Самостійно вивчити граматичний матеріал: «Утворення 
прикметників за допомогою суфіксів –haft, -sam» 
(підручник c.610). Робота з діалогом: “Mühe und Fleiß 
erhalten den Preis” (Підручник, с.574-577).  

4 

2. Робота з текстом: «Die BRD» (підручник с. 599-601). 
Прочитати, перекласти, переказати. Виконати вправу 50 
за підручником (С.602-604) 

4 

3. Підготувати розмовну тему «Німеччина». 6 
4. Вивчити лексику уроку 18. 6 

Разом: 20 
 Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.).  

1. Самостійно вивчити граматичний матеріал: Утворення 
дієслів за допомогою префіксів ent-, zer-. Абсолютний 
акузатив. Робота з діалогом «Ваші враження» (підручник 

4 



с. 614-619 за підручником)  
2. Робота з текстом: «Vor einer Reise nach Wien» (підручник 

c. 641-646). Прочитати, перекласти, переказати. Виконати 
вправу 29. (підручник с. 635-637) 

4 

3. Підготувати розмовну тему «Міста Німеччини».  6 
4. Вивчити лексику уроку 19. 6 

Разом:  20 
Разом: 80 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Доповіді, захист рефератів, повідомлення. 

8. Методи навчання 
Теоретичні: аналіз і синтез, індукція та дедукція. 
Практичні: опрацювання наукової літератури, розробка проектів. 

9. Методи контролю 
Написання контрольних робіт, самостійних робіт, ректорських контрольних 

робіт, творчих робіт (твори/есе), поточне опитування, екзамен. 
10. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 
робота 

Накопичу
вальні 
бали/ 
Сума 

Іспит Сума 

Кр1 
п.т.- 30 б. (5 
тем*6 б.) 
с.р.-70 б.  

Кр2 
п.т.- 30 б. (5 
тем*6 б.) 

с.р.-70 б.  

Кр3 
п.т.- 30 б. (5 
тем*6 б.) 
с.р.-30 б.+40 

б. МКР  

Кр4 
п.т.- 30 б. (5 
тем*6 б.) 
с.р.-30 б. +40 
б.МКР 

  
80 б. 

 400*0,6= 
240б. 

 
 

160б.  400б. 
 
 

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 

11.  Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова (німецька)» / 

Ружевич Я.І. – Миколаїв, 2016. –178с.  
12.  Рекомендована література 

Базова 
8. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Для начинающих. 

Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2012г. – 880стр. 
Допоміжна 



9. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк Т.,та ін. Практична граматика німецької мови. 
Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи ізавдання. – 
2-е видання, виправлене та доповнене, - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004р. – 400с. 

10. Коляда Н., Петросян К. Граматика немецкого языка. – Ростов н/Д: «Феникс», 
2001. – 320с. 

11. Постнікова О. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): 
Для школярів, абітурієнтів, студентів. – К.: А.С.К., 2000. – 400с. 

12. Снегирева Н. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 288с. 
13. Сущинский И. Местоимения в современном немецком языке. Значение, 

основные признаки, классификация, склонение, употребление во всех сферах 
общения. М.:, 1998. – 192с. 

14. Сущинский И. Практический курс грамматики современного немецкого языка: 
Учебно-справочное пособие.  М.: ГИС, 2001. – 448с. 

13. Інформаційні ресурси 
7. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=167 
8. www.lingust.ru 
9. www.de-online.ru 
10. www.startdeutsch.ru 
11. www.deutsche-welt 
12. www.dd-deutschland.clan-su 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Використовуються  такі види контролю: вхідний (нульовий); поточний; 
підсумковий (семестровий та підсумкова атестація). 

Види поточного контролю: усний, письмовий (тестовий). 

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне 
опитування, проведення термінологічних диктантів, розв’язання письмових 
завдань, практичних ситуацій тощо. 

Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень 
засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної 
частини з урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим 
навчальним планом фахової підготовки та зазначаються у програмі навчальної 
дисципліни. 

Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами 
виконаних студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни під 
час її засвоєння, програмою виробничої практики, курсової роботи, проекту тощо. 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною 
шкалою ("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою університету та 
ЄКТС й фіксуються у відомості обліку успішності, заліковій книжці 
(індивідуальному навчальному плані студента). Наявність у студента залікової 
книжки (індивідуального плану студента) 

Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень студентів 
здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної дисципліни в цілому чи її 
частини. 

Форми проведення іспиту: усна, письмова (різновид – тестова). Вибір форми 
іспиту пропонується викладачем навчальної дисципліни, схвалюється кафедрою та 
підтримується методичною радою (при необхідності Вченою радою) інституту, 
факультету, про що і зазначається у програмі навчальної дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно 
складеним розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не 
пізніше, як за місяць до початку сесії. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на практичних 
заняттях. 



Максимальна 
кількість балів  

Критерії оцінювання 

5 Висока активність на занятті і достатньо високий рівень 
самостійної підготовки. 

4 Середня активність на занятті і середній рівень самостійної 
підготовки 

3 Низька активність на занятті і низький рівень самостійної 
підготовки 

 
 
Критерії і норми оцінювання модульних контрольних робіт 
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Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
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вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Максимальна 
кількість балів - 

80 

Критерії оцінювання 
 

70 - 80 Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх 
розділів модульної (контрольної) роботи). 

65 - 69 Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем 
правильних відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 

60 - 64 Завдання виконані якісно з середнім показником 
правильних відповідей (74% - 50% виконання всіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 

0 Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів 
модульної (контрольної) роботи). 



НАВЧАЛЬНІ-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
НАВЧАННЯ ТОЩО 

Наочність — один із важливих принципів навчання, що визначає загальну 
спрямованість навчального процесу, впливає на його зміст, форми і методи, 
допомагає позбутися абстрактності у засвоєнні учнями знань. 

Наочність — не самоціль. На ґрунті лише одних уявлень, відчуттів не можна 
зрозуміти суть явищ. Саме тому заняття іноземної мови, на яких надмірно 
використовуються наочні посібники, не дають належного ефекту. Навпаки, часто ці 
заняття відзначаються низькою педагогічною результативністю , особливо тоді, 
коли не враховується специфіка предмета, вікові можливості студентів, дидактичні 
завдання заняття, характер пізнавальної діяльності студентів, бюджет часу, що є в 
розпорядженні викладача. 

Наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона диктується 
логікою навчального процесу, коли наочні образи на заняттях розумно 
поєднуються зі словом викладача. Між тим заняття іноземної мови нерідко 
перетворюються в кіносеанси і мають розважальний характер. 

Виділяємо при роботі такі види наочності: 

1. Предметна і образна наочність (документи, фотокопії першодруків, 
фотознімки, окремі предмети в натурі, зокрема книжки, а також картини, малюнки, 
ілюстрації, портрети письменників, макети, скульптурні зображення) 

2. Словеснообразна наочність.  

 3. Умовно-схематична зображувальна наочність (практикується 
демонстрування наочних посібників — таблиць з граматики, різних схем тощо). 

4. Динамічна синтетична наочність (аудіовізуальні засоби (екранно-звукові): 
кінофільми, телефільми).  

Ефективність наочності у першу чергу залежить від усвідомлення тієї мети, заради 
якої звертається до неї викладач, від уміння комплексно використовувати її на 
заняттях іноземної мови.  Кожен вид наочних посібників має свою специфіку, яка й 
диктує певні особливості їх використання. 

Технчні засоби: проектор, магнітофон, ноутбуки, екранні посібники. 

 
 

 



КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
(орієнтовні) 

ЗМКР (Тема: «Мистецтво в житті людини») 
І варіант 

І рівень:  
Поставте als або wenn:  

1. Hast du immer Angst,  … du zum Zahnarzt gehst? 
2. … ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, fiel mir auf, dass das Land sehr sauber ist. 
3. … ich ins Kino ging, habe ich immer Cola mitgenommen. 
4. … ich  ihn  in unserem Blumengeschäft sehe, versuche ich ihm immer einen teuren 

Blummenstrauβ zu verkaufen. 
5. … ich meine Wohnung modern eingerichtet habe, waren alle begeistert. 

ІІ рівень:  
Поставте während, ehe , bevor: 

1. … ich die Zeitung gelesen habe, hat sie sich die Speisekarte angesehen. 
2. … der Lehrer kommt, setze ich mich auf meinen Platz. 
3. … wir unser Geld gewechselt haben, ist unser Kind verschwunden. 
4. … er mit dem Chef  spricht, bereitet er sich gründlich vor. 
5. … die Sonne aufgeht, sitze ich schon am Schreibtisch. 

Поставте während, solange або bis: 
1. Zwei Stunden sind vergangen, … er die Regel verstanden hat. 
2. … du mit den Leuten höflich umgehst, gerätest du nicht in Schwirichkeiten. 
3. … du so tüchtig arbeitest, feiern deine Kollegen. 
4. … es regnet, müssen wir zu Hause bleiben. 
5. … du dich mit dieser Arbeit beschäftigst, kannst du nicht Neues entwickeln. 

ІІІ рівень:  
Перекладіть речення на німецьку мову : 

1. Коли я приїжджаю в місто, я завжди згадую свою тітку 
2. Коли пес побачив свого хазяїна, він підбіг до нього. 
3. В той час, як я читав книгу, моя дружина готувала обід. 

Бесіда з теми: «Мистецтво в житті людини»  
ЗМКР (Тема: «Мистецтво в житті людини») 

ІІ варіант 
І рівень:  
Поставте als або wenn (5 реч. по 1 б. =5 б.): 

1. … du im vorigen Jahr in der Schweiz warst, hast du deine Bekannten besucht? 
2. Er kann erst dann heiraten, … er mit beiden Füssen fest im Leben steht. 
3. … ich eine Auskunft brauche, wende ich mich ans Auskunftsbüro. 
4. … der Arzt kam, fühlte sich der Kranke nicht wohl. 
5. … er Kritik hörte, war er immer wütend 

ІІ рівень:  
Поставте während, ehe , bevor : 

1. … dein Mann das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinauswirft, arbeitest du dafür mehr als 
8 Stunden am Tag. 

2. … er den Kuchen gebacken hat, sahen wir fern. 
3. … er geheiratet hat, hat er eine groβe Wohnung gekauft. 
4. … die Teilnehmer den Saal betroten haben, haben wir geprüft, ob alles in Ordnung ist. 
5. … er bezahlt, muss er wissen, dass es sein Geld wert ist. 

Поставте während, solange або bis: 
1. … überal geputzt wird, stehst du nur da und schwanst zu. 
2. … die Mutter kochte, saβen wir in der Küche und hörten ihre Märchen. 
3. Er war ein guter Mensch, … er anfing mit dunkle Geschäfte zu machen. 
4. … der Prozess andauerte, tagte das Gericht jeden Tag. 



5. … er kommt, werde ich alles fertig machen. 
ІІІ рівень:  
Перекладіть речення на німецьку мову : 

1. Щоразу, коли я йду на вокзал, я зустрічаю його. 
2. В той час, як мій чоловік читав книгу, я дивилась телевізор. 
3. Коли я був у Дрездені, я вілвідав картинну галерею. 

Бесіда з теми: «Мистецтво в житті людини»  
ЗМКР (Тема: «Німеччина») 

І варіант 
І рівень: Ознайомчо-орієнтований. 
Утворіть Passiv: 
1. Der Schüler (fragen) vom Lehrer. 
2. Das Haus (bauen) in der Stadtmitte. 
3. Viel Geld (sparen) in der Firma. 
4. Die Teilnehmer der Delegation (begrüßen) von uns. 
5. Die Gäste (bedienen) im Restaurant höflich. 
ІІ рівень: Понятійно-аналітичний. 
Перетворіть активну форму в пасивну: 
1. Der Arzt operiert den Patienten. 
2. Die Mutter schickt dem Sohn einen Brief. 
3. Ich lese das Buch mit Vergnügen. 
4. Der Programmierer installierte selbst den Computer. (Präteritum Passiv) 
5. Alle Hörer lasen dieses Buch. (Präteritum Passiv) 
ІІІ рівень: Продуктивно-синтетичний. 
Перекладіть речення на німецьку мову: 
1. Питання до іспиту готуються викладачем. 
2. В Україні президент обирається народом строком на 5 років. 
3. Завтра ввечері знову відкриють оперний театр. 
4. Цього року було звільнено багато робітників. (Präteritum Passiv) 
5. Всі товари були замовлені раніше. (Präteritum Passiv) 
ІV. Бесіда на тему «Міста Німеччини». 

ЗМКР (Тема: «Німеччина») 
ІІ варіант 

І рівень: Ознайомчо-орієнтований. 
Утворіть Passiv 
1. Viele Angebote (machen) von uns unseren Partner. 
2. Viele Waren (herstellen) in diesem Jahr. 
3. Der Schüler (fragen) vom Lehrer. 
4. Das Haus (bauen) in der Stadtmitte. 
5. Viel Geld (sparen) in der Firma. 
ІІ рівень: Понятійно-аналітичний. 
Перетворіть активну форму в пасивну: 
1. Die Menschen kaufen täglich verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. 
2. Ich gebe heute Briefe und Telegrame auf. 
3. Der Lärm weckt mich täglich. 
4. Der Arzt untersuchte heute einen schwerkranken Patienten. (Präteritum Passiv) 
5. Der Student schrieb den den Brief. (Präteritum Passiv) 
ІІІ рівень: Продуктивно-синтетичний. 
Перекладіть речення на німецьку мову: 
1. Наших клієнтів завжди обслуговують чемно. 
2. В кухні чиститься картопля. 
3. В нашому місті зводиться багато пам’ятників видатним людям. 
4. Багато творів цього письменника було перекладено іноземними мовами. (Präteritum Passiv) 



5. Батькові часто заважали працювати. (Präteritum Passiv) 
ІV. Бесіда на тему «Міста Німеччини». 
 
 



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 
Практичн заняття  1 – В театрі (2 години) 

1. Мета практичного заняття: Опрацювати зі студентами лексичний матеріал за темою «В 
театрі» та граматику за темою «Складнопідрядне речення з підрядним часу». Ознайомити 
з новою лексикою. Навчити висловлюватися за темою. 

2. Знати: лексичний матеріал за темою «В театрі» та граматику за темою «Складнопідрядне 
речення з підрядним часу». 

Вміти: висловлюватися за темою «В театрі» а також вживати граматичні конструкції з підрядним 
часу. 

Складнопідрядне речення з підрядним часу 
Підрядні речення часу відповідають на питання: Wann? «Коли?», Wie oft? «Як часто?», Wie 
lange? «Як довго? Скільки часу? », Seit wann? «З яких пір? З якого часу? », Bis wann? «До якого 
часу? До яких пір? ». Вони з'єднуються з головним реченням за допомогою наступних спілок. 
Сполучник wenn «коли» вживається в тому випадку, якщо дії в головному і підрядному реченнях 
відбуваються одночасно: 
Wenn er nach Moskau kommt,                      Коли він приїжджає у Москву 
besucht er mich unbedingt.                            він завжди мене відвідує. 
(Wann besucht er mich unbedingt?) 
Wenn ich dort war, regnete es immer.  Коли я там бував, завжди йшов дощ. 
Wenn mein Freund morgen hier                   Коли сюди приїде мій друг, я 
ankommt, hole ich ihn                                 зустріну його на вокзалі. 
vom Bahnhof ab.  
Сполучник wenn вживається при повторюваних діях в сьогоденні, минулому і майбутньому 
часі, а також при дії, що відбувається одноразово, в сьогоденні і майбутньому. Щоб підкреслити 
багаторазовість дії, часто вживаються слова immer (wenn), jedes Mal (wenn): 
Immer wenn wir einen                            Завжди, коли ми хотіли прогулятись, 
Spaziergang machen wollten,                        починався дощ. 
begann es zu regnen. 
 
Jedes Mal wenn wir ihn                            Кожного разу, коли ми його  
einladen, hat er keine Zeit.                           Запрошуємо, у нього немає часу. 
Якщо підрядне передує головного пропозицією, то головна пропозиція часто починається з dann 
або so: 
Wenn mein Freund morgen hier                  Коли завтра сюди приїде мій друг, 
 ankommt, dann hole ich ihn                      то я зустріну його на вокзалі. 
 vom Bahnhof ab. 
Сполучник als «коли» вживається в минулому часі при одноразовому дії: 
Wir trafen meine Freundin,                        Мою подругу ми зустріли, коли  
als wir am Sonntag im                                 у неділю були в театрі. 
Theater waren.  
Als ich meinen Freund besuchte                Коли я прийшов до друга, у нього 
(da) waren gerade seine                             саме були його батьки. 
 Eltern bei ihm. 
Сполучники während «в той час як», solange «поки» вводять підрядне речення часу, дія в якому 
відбувається одночасно з дією головного речення. І в головному і в підрядному реченнях 
вживаються однакові часові форми: 
Während der Lehrer die Regel                    Поки (у той час як) вчитель пояснював 
 erklärte, hörten die Schüler                         правило, учні уважно слухали. 
 aufmerksam zu.  



Solange ich in England war,                       Поки (у той час як) я був в Англії 
sprach ich kein Wort Russisch.                  Я ні слова не казав російською. 
Сполучники seit, seitdem «відколи», sobald «як тільки» вживаються в тому випадку, якщо дії в 
головному і додаткових пропозиціях протікають приблизно в один і той же час. В обох 
пропозиціях часто використовуються однакові часові форми: 
Seitdem Udo in Russland lebt,                  З того часу, як Удо живе в Росії,  
spricht er besser Russisch.                       він краще розмовляє російською. 
Sobald der Lehrer in die kam,                  Як тільки вчитель увійшов у клас, 
begann der Unterricht.                               почався урок. 
Sobald der Lehrer in die Klasse                 Як тільки вчитель увійде в клас, 
kommt, wird der Unterricht beginnen.     почнеться урок. 
Дія підрядного речення з сполучником sobald може передувати дії головного пропозиції. У 
цьому випадку можливе наступне узгодження часів: в підрядному вживається перфект, а в 
головному презенс. Якщо дія відбувається в минулому, то в підрядному вживається 
плюсквамперфект, а в головному претерит: 
Sobald wir in der Stadt                                    Як тільки ми прибудемо у місто,  
angekommen sind, rufen wir euch an.          ми зателефонуємо вам. 
Sobald wir nach Hause zurückgekehrt            Як тільки ми повернулись додому, 
 waren, begann es zu regnen.                           почався дощ. 
Сполучник bis «поки не» вказує, до яких пір триває дія в головному реченні. Зверніть увагу, в 
німецькому підрядному, на відміну від російського, відсутнє заперечення: 
Warten Sie auf ihn, bis er                                 Почекайте на нього, поки він не 
mit seiner Arbeit fertig ist.                              закінчить роботу. 
Сполучники bevor (ehe) «перш ніж» вводять підрядні речення, дія яких відбувається після дії 
головного речення. Незважаючи на це в обох частинах складнопідрядного речення часто (але не 
завжди) вживаються однакові часові форми. 
Слід звернути увагу на російський переклад підрядних речень із сполучником bevor (ehe). У 
російській мові дієслово може стояти у формі інфінітива; в німецькій мові дієслово в підрядному 
реченні з сполучником bevor завжди стоїть в відмінюваній формі: 
Bevor ich gehe, rufe ich dich an.                      Перш ніж піти, я тобі зателефоную. 
Bevor wir den Zuschauerraum                         Перш ніж увійти до глядацької зали 
betraten, kauften                                               ми купили театральну програму. 
wir ein Programmheft.  
Und ehe ich es vergesse, muss ich                   І щоб не забути, я повинен сказати 
 Ihnen noch Folgendes sagen.                           вам наступне. 
Речення з сполучниками ehe (bevor) часто перекладаються російською мовою конструкцією «Не 
встиг (а) ... , Як .... » 
Ehe sie sich an den neuen                            Не встигла вона звикнути до нового 
Wohnort gewöhnte,                                        місця проживання, як їй потрібно musste sie schon 
wieder weg.                      було знову їхати. 
Ehe er seine Antwort gab,                             Не встигнув він відповісти, як шеф  
 legte der Chef den Hörer auf.   Поклав слухавку (на важіль). 
На відміну від російської мови, заперечення в двох останніх типах пропозицій не вживається. 
 
Утворення дієслів за допомогою префіксів hin-her- 
Префікс hin-означає напрямок дії від мовця або того, хто дивиться. 
Префікс her- означає напрямок дії до мовця, або того, хто дивиться. 
hinein- внутр.           hineingehen увійти кудись              від того, хто говорить  
                                   hineinbringen внести кудись 
herein- всередину    hereinkommen увійти кудись         до того, хто говорить 
                                   hereinbringen внести кудись 
hinaus- назовні         hinausgehen вийти звідк.                від того, хто говорить 
                                   hinausbringen винести звідк. 



Die Mutter sieht zum Fenster hinaus 

und ruft ihrem Sohn: «Komm schnell zu 

mir herauf!» 

 

Мати дивиться з вікна і кричить 

синові: «Швидко піднімайся до 

мене!» 

Вона виглядає з-під гардини. 

Він підіймає (дістає) олівець з-під стола. 

З гучним сміхом діти вискакують з-за дерев. 

Sie sieht hinter der Gardine hervor. 

Er holt den Bleisttift unter dem Tisch 

hervor. 

Mit lautem Lachem springen die Kinder 

zwischen den Bäumen hervor. 

heraus-  назовні         herauskommen вийти звідк.         до того, хто говорить 
                                   herausbringen винести звідк. 
hinauf- вгору            hinaufgehen йти вгору                     від того, хто говорить 
                                   hinauftragen вносити вгору 
herauf- вгору            heraufkommen підніматися нагору  до того, хто говорить 
                                   heraufbringen віднесни нагору 
hinunter- вниз          hinuntergehen сходити(донизу)        від того, хто говорить 
                                   hinunterbringen зносити донизу     
herunter- вниз          herunterkommen сходити (донизу)  до того, хто говорить 
                                   herunterbringen зносити донизу  
 

 
 
 
 
До дієслів, що 

позначають 
рух, приставка hervor приєднується в поєднанні з 

прийменником давального відмінка hinter, unter, zwischen для вираження значень «через; під 
чого-л.». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Робота з текстом 

IM THEATER 
In Moskau war ich oft im Theater, aber seitdem ich an der Berliner Universität studiere, gehe ich 

sehr selten ins Theater. Ich kann noch nicht genug Deutsch, besonders schwer fällt mir die 
Umgangssprache. Als ich mir vor einigen Monaten im Theater ein neues Lustspiel ansah, klatschten die 
Zuschauer nach jedem Akt Beifall. Ich aber verstand wenig. Die Schauspieler sprachen f ȕr mich  
schnell und ich kannte damals sehr, viele Wörter der Umgangssprache noch nicht. Ich bemerkte aber, 
dass die Schauspieler sehr gut spielten. 

Seitdem ich das letzte Mal im Theater war, sind fünf Monate vergangen. Ich verstehe jetzt ziemlich 
gut deutsch, auch wenn die Deutschen sehr schnell sprechen. Nur mit meinem Sprechen hapert es noch. 

Gestern beschloss ich, wiederum ins Theater zu gehen. An der Kasse kaufte ich mir eine Karte. Man 
gab das Stück von Bertolt Brecht „Mutter Courage und ihre Kinder“. Ich hatte Glück, an diesem Abend 
spielte die erste Besetzung. Die Hauptrolle spielte eine berühmte Darstellerin. 

Durch die Glastür trat ich in die Vorhalle. Auf einem schalldämpfenden Teppich ging ich mit 
anderen Theaterbesuchern die Treppe hinauf und gab meine Garderobe ab. Kaum war ich damit fertig, 
da klingelte es auch schon zum ersten Mal. 

Im Foyer überkam mich ein wohliges Gefühl. Das geschieht jedes Mal, wenn ich das Theater 
betrete. An den Wänden hingen Fotos berühmter Schauspieler, ich betrachtete Entwürfe von 
Dekorationen und Theaterkostüme. Dies alles brachte mich in eine erwartungsvolle Stimmung, als ich 
mich durch die Eingangstür zu meinem Platz im Parkett begab. Bevor ich den Zuschauerraum betrat, 
kaufte ich mir bei der Platzanweiserin noch ein Programmheft. 

Dann fand ich meinen Platz. Ich musste ein paar Theaterbesucher bitten, sich von den Sitzen zu 
erheben, damit ich auf meinen Platz gelangen konnte. Einige standen auf, um mich vorbeizulassen, die 
anderen blieben einfach sitzen und unterbrachen auch, während ich vorbeiging, ihr Gespräch nicht. Sie 



nahmen einfach keine Notiz von mir. Sobald ich meinen Platz erreichte, klappte ich den Sitz nieder und 
setzte mich. 

Nun hatte ich Zeit, meine Umgebung zu betrachten. Es ist ein großer, festlicher Raum. Von links 
und rechts strömen durch die offenen Türen Menschen herein. Sie sind festlich gekleidet. Die meisten 
502 haben frohe Mienen. Sie lachen und scherzen, nicken einander freundlich zu und plaudern 
vergnügt, während sie ihre Plätze aufsuchen. 

Wenn ich allein unter vielen fremden Leuten bin, komme ich mir etwas einsam vor. Und darum 
schaute ich mich nach allen Seiten um, ob irgendwo doch ein bekanntes Gesicht auftaucht. Ich suchte 
und suchte, ich musterte durch das Theaterglas die Zuschauerreihen im Parkett und in den Logen, bis 
ich einen meiner Studienfreunde sah. Er hatte seinen Sitz auf dem ersten Rang, ziemlich weit von mir 
entfernt. Er unterhielt sich lebhaft mit einem Mädchen. 

Nun klingelte es zum zweiten Mal. Vor Schauen und Staunen vergaß ich ganz das Programm zu 
studieren. Aber ich kann schon nicht mehr dazu. Bald darauf klingelte es zum dritten Mal. Schnell füllte 
sich der Zuschauerraum. Das Licht nahm rasch ab und erlosch nach ein paar Sekunden ganz. Stille 
herrschte im Zuschauerraum, man vernahm nur das Rascheln der Programmhefte. Ganz leise erklang 
zarte Musik, die Scheinwerfer strahlten ihr helles Licht auf die Bühne, langsam ging der Vorhang auf. 

In der Pause ging ich im Foyer auf und ab und beobachtete das Publikum. Einige Zuschauer 
unterhielten sich über das Stück, tauschten ihre Eindrücke und Meinungen aus, andere gingen in den 
Erfrischungsraum. Als es klingelte, ging ich wieder auf meinen Platz. 

Im dritten Aufzug waren alle Zuschauer vom Spiel der Hauptdarstellerin begeistert. Sie und die 
anderen Schauspieler mussten am Ende des Aufzuges immer wieder und wieder erscheinen. Die 
Aufführung war ein großer Erfolg. Nach der Vorstellung ging ich zur Garderobe. Ich gab der 
Garderobenfrau meine Garderobenmarke und sie gab mir meine Sachen. 
Практичне заняття  2 – 2 годин 
Практичне заняття  3 –2 годин 
Перегляд та обговорення презентацій «З історії театру», «Театр в Німеччині». 
Перегляд презентацій «Музика в нашому житті.  
Практичне заняття 4 – 2 години 
Практичне заняття 5 – 2 години 
Перегляд та обговорення презентацій «Музика в нашому житті», «Мій улюблений композитор». 
 
Кредит 2. Відомі світові винаходи. 
Практичне заняття  1 – Перший політ до космосу (2 години). 
Практичне заняття  2 – Юрій Гагарін – перший космонавт (2 години). 

1. Мета практичних занять: Опрацювати зі студентами лексичний матеріал за темами: 
«Перший політ до космосу» та «Юрій Гагарін – перший космонавт» та граматику за темами: 
«Плюсквамперфект дієслів»та «Конструкція haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ Infinitiv». Ознайомити з 
новою лексикою. Навчити висловлюватися за темами. 

2. Знати: лексичний матеріал за за темами «Перший політ до космосу» та «Юрій Гагарін – 
перший космонавт» та граматику за темами «Плюсквамперфект дієслів» та «Конструкція 
haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ Infinitiv». 

Вміти: висловлюватися за темою «В театрі» а також вживати граматичні конструкції 
haben+zu+Infinitiv, sein+zu+ Infinitiv та Плюсквамперфект дієслів. 

Плюсквамперфект дієслова. 
Часова форма плюсквамперфект утворюється з претерита дієслів haben і sein та дієприкметника 
(партіціпа) II смислового дієслова. 
Плюсквамперфект вживається для вираження дії, яка передує іншій дії, що теж відбувалася в 
минулому. 
Ich ging gestern Abend um 8 Uhr ins Bett, denn ich war schon um 5 Uhr früh aufgestanden. 
Вчора я ліг спати о 8 годині, так як я встав о 5 годині ранку. 
При виборі допоміжного дієслова (haben або sein) слід керуватися тими ж правилами, що і при 
утворенні перфекта (див. Урок VI). 



 
Одн. ich  

du  
er  
sie   
es  

hatte gemacht 
hattest gemacht 
hatte gemacht 

hatte erzahlt 
hattest erzählt 
hatte erzählt 

war angekommen          
warst angekommen 
war angekommen 

Множ.  wir  
ihr  
sie  
Sie  

hatten gemacht 
hattet gemacht 
hatten gemacht 

hatten erzählt 
hattet erzählt 
hatten erzählt 

waren angekommen 
wart angekommen 
waren angekommen 

Відмінювання дієслова в Плюсквамперфекті 
Перфект і плюсквамперфект модальних дієслів. 

Модальні дієслова утворюють перфект з презеyса, а плюсквамперфект з претерита дієслова haben 
и інфінітива модального дієслова. У простому реченні інфінітив стоїть на останньому місці (після 
інфінітива смислового дієслова)  
Der Student hat die Prüfung besser ablegen 
wollen.  
Er hatte die Übung zu Hause nicht machen 
können, deshalb wandte er sich lernt der Schule 
an seinen Lehrer.   

Студент хотів скласти екзамен краще.  
 
Вдома він не зміг виконати вправу, тому в 
школі він звернувся до вчителя.  

 
У підрядному реченні допоміжне дієслово haben 
ставиться перед обома інфінітивами: 
Der Student ist mit seiner Note nicht zufrieden, 
weil er die Prüfung besser hat ablegen wollen.-  

Студент не вдоволений  своею оцінкою, так 
як він хотів скласти екзамен краще. 

 
Der Junge erklärte, warum er zur Schule nicht 
hatte gehen können.  

Хлопчик пояснив, чому він не міг ходити до 
школи.  

 
Так само утворює і дієслово lassen форми перфекта і плюсквамперфекта: 
Er hat (hatte) seine Uhr reparieren lassen. Він віддав свій годинник у ремонт. 
 

Конструкції haben або sein + zu + інфінітив. 
Дані конструкції мають модальне значення: 
- Конструкція haben + zu + інфінітив висловлює зобов’язання або необхідність. 
 
Heute habe ich diese Arbeit unbedingt zu 
schaffen (= Heute (мені потрібно) muss (soll) 
ich diese Arbeit, unbedingt schaffen). 

 
Сьогодні я обов'язково повинен закінчити 
цю роботу. 

 
- Конструкція sein + zu + інфінітив має пасивне модальне значення повинності або можливості: 
Diese Uhr ist nicht mehr zu reparieren.   Цей годинник неможливо полагодити. 

Unter welcher Telefonnummer Sie zu 
erreichen?    

За яким номером  вам 
можна зателефонувати?        

 

• Прочитайте і перекладіть тексти, зверніть увагу на вживання часових форм в 
складнопідрядних реченнях з підрядним часу. 
 



JURI ALEXEJEWITSCH GAGARIN 
 Am 12. April 1961 hat der Mensch zum ersten Mal in der Geschichte einen Flug in den 

Kosmos unternommen. Der Mensch stieß in den Kosmos und dieser Mensch war Juri Gagarin! 
Juri Alexejewitsch Gagarin wurde am 9. März 1934 in einem Dorf des Gebiets Smolensk als 

Sohn eines einfachen Kolchosbauern geboren. Außer Juri gab es in der Familie noch drei Kinder: 
seinen älteren Bruder Valentin, seine Schwester Soja und seinen jüngeren Bruder Boris. 

Als der Krieg ausbrach, begann eine schwere Zeit für alle Menschen und für die Gagarins auch. 
Im September 1941 kam der kleine Jura mit seinen Altersgenossen in die Schule, bald hatte er jedoch 
keine Möglichkeit mehr, in die Schule zu gehen. 

Die Faschisten verschleppten Juris Geschwister, Valentin und Soja, sowie andere Mädchen und 
Jungen nach Deutschland. Bald danach begann der Angriff der sowjetischen Truppen und die 
Deutschen verließen das Dorf. Nach zweijähriger Unterbrechung ging Juri wieder in die Schule. 

Nachdem der Krieg zu Ende war, übersiedelte Familie Gagarin in die Stadt Gshatsk. Diese Stadt 
liegt zu beiden Seiten der alten Smolensker Chaussee. Auf dieser Chaussee hatte einst Kutusow 
Napoleons Truppen verfolgt. In Gshatsk besuchte Juri weiter die Mittelschule. Juri war ein fleißiger, 
bescheidener Junge. Er lernte gut und interessierte sich sehr für Sport. Schon als kleiner Junge liebte 
Juri alles, was mit dem Flugwesen zu tun hatte. Wenn er ein Flugzeug am Himmel sah, dann sah er 
ihm solange nach, bis es am Horizont verschwand. In seiner Freizeit konnte man ihn stets beim 
Basteln von Flugzeugmodellen sehen. Juri liebte Bücher über Flieger, las besonders gern Romane von 
Jules Verne und über Ziolkowsky. Oft träumte er von der Zeit, da die Menschen zu anderen Planeten 
fliegen werden. Der Verwirklichung seines Traums stand jedoch so manches Hindernis im Wege. Er 
wurde früh selbstständig, denn man hatte ihn gelehrt, dass es eines Sohnes Pflicht ist, den Eltern so 
schnell wie möglich unter die Arme zu greifen. Nach der 6. Klasse übersiedelte er in die Stadt 
Ljuberzy bei Moskau und trat in die Berufsschule Nr. 14 für Metallarbeiter ein. Auch dort lernte Juri 
sehr gut. Tagsüber arbeitete er in der Werkstatt, abends ging er in die siebenklassige Abendschule. 

Im August 1951 absolvierte Juri die Berufsschule und man schickte ihn als ausgezeichneten 
Schüler an eine Fachschule nach Saratow an der Wolga. Die Fachschule war für Juri nicht nur eine 
Schule des 

Wissens, sondern auch eine hervorragende Schule des Lebens. 
Seine ersten Schritte in der Luftfahrt machte Gagarin im Fliegerklub Saratow, als er die 

Fachschule besuchte. Es war eine sehr angespannte Zeit für ihn. Er musste sozusagen in zwei 
Schichten arbeiten: am Tage hatte er Vorlesungen in der Fachschule, am Abend, in seiner Freizeit, 
besuchte Juri den Fliegerklub. In diesen Jahren waren Bücher über die Geschichte der Luftfahrt seine 
Lieblingslektüre. Die Ideen von Ziolkowski, die Heldentaten von Nesterow, Moshaiski und 
Tschkalow zogen ihn ganz in ihren Bann. Ohne die Luftfahrt konnte er sich seine Zukunft überhaupt 
nicht mehr vorstellen. 1955 absolvierte Juri die Fachschule. Er hatte seine Diplomarbeit gut gemacht 
und erhielt ein Diplom Über die Absolvierung der Fachschule von Saratow mit der 
Note «Ausgezeichnet».Ein schwieriger Lebensabschnitt lag hinter ihm. Er stand am Scheidewege. Er 
wollte Jagdflieger werden. Das hieß den Beruf wechseln. 

Aber das machte er erst dann, als er bereits geflogen war und ein Recht hatte, zu behaupten: «Ja, 
ich bin Pilot. Ich kann fliegen.» Anfang 1955 trat er in eine Militärfliegerschule in Orenburg ein. 

Als die Wissenschaftler unseres Landes den ersten Sputnik 1957 starteten, flog Juri Gagarin 
zum ersten Mal eine Strahltriebmaschine. 

Nachdem er 1957 auf der Militärfliegerschule das Diplom erster Klasse erworben hatte, ging 
sein Traum in Erfüllung, er wurde Berufsflieger. 

Sobald Juri Gagarin die Kunst des Fliegens erlernt hatte, meldete er sich zu den 
Raumfluganwärtern. Für den ersten Weltraumflug kam nur ein Mann in Frage: er musste bereit sein, 
alle seine Kräfte, all sein Wissen und vielleicht sogar das Leben einzusetzen, um diese beispiellose 
Heldentat zu vollbringen. All das traute sich Juri Gagarin zu. Er war sich der Verantwortlichkeit 
seiner Tat bewusst, als er sich als Anwärter für den Raumflug meldete. Man befand ihn für tauglich. 
Er besaß all die erforderlichen Eigenschaften, um Raumfahrer zu werden. Bei der vielseitigen 
Ausbildung der Kosmonautengruppe erwies er sich als einer der Besten. 



Und am 12. April 1961 stieg das Sputnik-Raumschiff «Wostok» bemannt in den Weltraum auf 
und kehrte nach einer Umkreisung des Erdballs wohlbehalten auf die Erde zurück. Das war ein 
beispielloser Sieg des Menschen über die Naturgewalten, die größte Errungenschaft der Wissenschaft 
und Technik, ein Triumph des menschlichen Geistes. Das war der Beginn der Weltraumflüge des 
Menschen. 

Пояснення до текстів 
es mit jmdm. mit etw. (Dat.) zu tun haben – мати справу з кимось, чимось 
Jules Verne Жюль Верн (1828-1905), французький письменник 
Ziolkowski Циолковський Константин Едуардович (1857-1935), великий російський вчений у галузі 
аеродинаміки і ракетобудування. Основоположник сучасної космонавтики. 
jmdm. im Wege stehen заважати комусь 
jmdm. unter die Arme greifen допомогти, підтримати 
in zwei Schichten arbeiten працювати у дві зміни 
Nesterow Нестеров Петро Миколайович (1887-1914), російський військовий льотчик, 
основоположник вищого пілотажу, який вперше зробив фігуру вищого пілотажу «мертву петлю» 
(«Нестерову петлю») 
Moshaiski Можайський Олександр Федорович (1825-1890), російський винахідник в області 
повітреплавання. Його перший літак був побудований в 1882 р. 
Tschkalow Чкалов Валерій Павлович (1904-1938) знаменитий льотчик, що зробив (1936-1938) 
безпосадкові перельоти Москва-Далекий Схід і Москва-Північний полюс-Ванкувер (США). 
jmdn. in (seinen) Bann ziehen зачарувати, заманити 
am Scheidewege stehen стояти на роздоріжжі 
in Erfüllung gehen здійснюватись 
melden, sich зд. Подати рапорт 
in Frage kommen взяти до уваги 
alle seine Kräfte einsetzen віддати всі свої сили 
eine Tat (Heldentat) vollbringen здійснити вчинок, подвиг 
man befand ihn für tauglich дійсний, пригодний 
Machen Sie keine Umstände! Не хвилюйтесь!  
 etwas, jmdn. im Auge haben мати на увазі 
Das fällt gerade in mein Fach. Це як раз за моїм фахом 
Ich bin der Ansicht, dass... Я вважаю, що... 
jmdn. auf Probe einstellen (nehmen, anstellen) – взяти когось на роботу з випробувальним терміном 
Es ist so üblich. Так прийнято 
Es bleibt mir nichts anderes übrig. Мені нічого іншого не залишається 
den Termin ansetzen назначити час зустрічі  

Керування дієслів 

 verfoigen v- слідкувати за кимось, чимось 

Aufmerksam verfolgten alle seine Erzählung.  Всі уважно слідкували за його розповіддю. 

 nachsehen vi (Dat.) дивитись услід.  

Wir sahen ihm lange nach.  Ми довго дивились йому услід. 

sich (Dat.) einer Sache (Gen.) bewusst sein -усвідомлювати 

Ich bin mir der Gefahr bewusst.    Я усвідомлюю небезпеку

sich erweisen (erwies, erwiesen) als (Nom.) виявлятися кимось 

Er erwies sich als einer der besten Freunde. Він виявився одним із найкращих друзів. 

träumen vi von (Dat.) мріяти про щось 



 

Der Junge träumt von einem Flug zm den 
Weltraum. 

 Хлопчик мріяв про політ у космос.  

wählen vt zu (Dat.) обирати когось 

Man wählte ihn zum Vorsitzenden der 
Versammlung.  

Його обрали головою зборів. 

sich melden zu (Dat.) викликатись на щось, заявити про готовність 

Viele Abiturienten meldeten sich zur 
Aufnahmeprüfung.  

Більшість абітурієнтів подали заяви про 
допуск їх  до письмового іспиту.  

sich bewerben (bewarb, beworben) um (Akk.) подати заяву про прийом на роботу 

Haben Sie sich schon um diese Stelle 
beworben?  

Ви вже подали заяву щодо прийняття на 
роботу? 

bewältigen v- справитись з чимось, впоратись 

Ich  bewältigen der Ansicht, dass Sie diese 
Arbeit bewältigen können. 

Я вважаю, що ви впораєтесь з цією роботою 

rechnen auf  (Akk.)  1.  розраховувати на когось.

Sie können auf mich rechnen.  Ви можете розраховувати на мене.

mit розраховувати 

Mit welchem Gehalt kann ich rechnen?  На яку премію я можу розраховувати? 

nachdenken (dachte nach, nachgedacht) über (Akk.) думати про щось. 

Denken Sie über unseren Vorschlag nach.  Подумайте над нашою пропозицією 

haiten (hielt, gehalten) vt für (Akk.) вважати когось, чимось, кимось 

Ich halte ihn für meinen Freund.     

Ich halte das für richtig.  

Я вважаю його своїм другом. 

Я вважаю це правильним. 

Багатозначність дієслів 

ausbrechen (brach aus, ausgebrochen) vi (s) 

Розпочалася, спалахнути (о войне, грозе) 

Die Revolution (der Krieg, das Gewitter) brach aus.  

     2.  in Tränen ausbrechen - розплакатись 

     3.   in Gelächter ausbrechen розсміятися  

eintreten (trat ein, eingetreten) vi (s) 

eintreten in (Akk.) входити кудись 

Wir traten ins Zimmer ein. Ми ввійшли у кімнату 

     2. -in (Akt) вступати(кудись) (вуз) (школа) 

Wann sind Sie ins Institut eingetreten? Коли ви вступили до інституту?  

verfolgen vt переслідувати  

Seit Tagen verfolgt die Polizei die Terroristen. Протягом декількох днів поліція переслідує 
терористів. 

Переслідувати (мету)  



 

Welches Ziel verfolgen Sie?                            
Яку ви переслідуєте мету? 



 

Здійснювати 

Unser Land verfolgt eine  

friedliche Außenpolitik. 

 Наша країна проводить миролюбну політику. 

• Дайте відповідь на питання 

а) 1. Wann hat der Mensch den ersten Flug in den Weltraum unternommen? 2. Wann und wo wurde 
Juri Gagarin geboren? 3. Hatte Juri Geschwister? 4. Wann ging Juri in die Schule? 5. Warum hatte 
Juri keine Möglichkeit, die Schule weiter zu besuchen? 6. Wohin übersiedelte die Familie Gagarin, 
nachdem der Krieg zu Ende war? 7. Was für ein Schüler war Juri? 8. Wofür interessierte sich der 
kleine Jura? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? 9. Wovon träumte Juri? Was wollte er 
werden? 10. Wo und wann trat Juri in die Berufsschule für Metallarbeiter ein? 11. Wann absolvierte 
er die Berufsschule? 12. Was machte Juri, nachdem er die Berufsschule absolviert hatte? 13. Wo 
mechte Juri seine ersten Schritte in der Luftfahrt? 14. Wie lernte er in der Fachschule? Wofür 
interessierte er sich in dieser Zeit? 15, Wann absolvierte er die Fachschule? Und wie? 16. Warum 
musste er seinen Beruf wechseln? 17. Wo und wann trat er in eine Militärfliegerschule ein? 18. Wann 
ging Juris Traum, Flieger zu werden, in Erfüllung? 19. Wann meldete sich Juri Gagarin zu den 
Raumfluganwärtern? 20. Welche Eigenschaften musste der erste Kosmonaut haben? Besaß Juri 
Gagarin die erforderlichen Eigenschaften? 21. Wann begann die Ära der Weltraumflüge des 
Menschen? 

б) Wer ist Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Wer ist Ihr(e) Lieblingsheld(in) in der 
Wirklichkeit? Welche Eigenschaften schätzen Sie bei diesem Mann (bei dieser Frau) am meisten? 
Welche Leistungen bewundern Sie bei ihnen am meisten? 

в) Mit wem wollte Oleg Petrow sprechen? 2. Hat Herr Steiger Oleg Petrow zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen? 3. Welche Anzeige hat Oleg in der Zeitung gelesen? 4. Wollte er 
sich um diese Stelle bewerben? 5. Gab es viele Bewerber um diese Stelle? 6, Was erzählte Oleg 
Petrow über seine Ausbildung und seine Tätigkeit? Auf welchem Gebiet war er tätig gewesen? 7. Was 
für einen Fachmann suchte die Firma? Welche Eigenschaften musste der Bewerber besitzen? 8. Was 
glauben Sie, kann Herr Petrow mit einer positiven Antwort der Geschäftsführung rechnen? 9. Warum 
ist jeder neue Mitarbeiter auf Probe einzustellen? 11. Hat Oleg Petrow schon gekündigt? 12. Welche 
Bewerbungsunterlagen sind beim Arbeitsantritt vorzuweisen? 

• Провідміняйте 

1. Ich hatte mir diesen Film angesehen. 2. Ich war gestern in Moskau angekommen. 

• Перекладіть українською  мовою 

1. Nachdem der Arzt den Kranken untersucht hatte, verschrieb er ihm die Arznei. 2. Nachdem er sich 
von allen Bekannten verabschiedet hatte, stieg er in den Wagen ein. 3. Nachdem ich diese Arznei 
einigemal eingenommen hatte, wurde es mir besser. 4. Als wir unsere Mäntel und Hüte an der 
Garderobe abgegeben hatten, stiegen wir die Treppe hinauf und betraten den Zuschauerraum. 5. 
Nachdem meine Schwester sich gut erholt hatte, begann sie wieder zu arbeiten. 6. Nachdem wir uns 
dieses Stück angesehen hatten, besprachen wir noch lange das Spiel der Schauspieler. 7. Nachdem 
mein Bruder das Studium an der Universität absolviert hatte, arbeitete er als Lehrer. 8. Nachdem ich 
m Berlin angekommen bin, werde ich dich anrufen. 9. Nachdem der Krieg zu Ende war, setzte er sein 
Studium fort. 10. Nachdem ich die Mittelschule beendet habe, werde ich mich um einen Studienplatz 
an der Universität bewerben. 12. Nachdem er aus dem Ausland zurückgekehrt war, erzählte er viel 
Interessantes über seine Reise. 13. Nachdem wir unsere Reisevorbereitungen getroffen haben, können 
wir uns auf den Weg machen. 14. Nachdem ich alle Prüfungen abgelegt hatte, konnte ich mich ruhig 
erholen. 



 

• Поєднайте речення з допомогою сполучення nachdem. 

1. Зразок: Er kam aus dem Ausland. Er erzählte viel Interessantes über seine Reise. Nachdem er aus 
dem Ausland gekommen war, erzählte er viel Interessantes über seine Reise. 

Der Professor beendete den Vortrag. Die Studenten stellten ihm viele Fragen. 2. Die Touristen 
besichtigten die Ausstellung. Sie fuhren in ihr Hotel, um sich zu erholen. 3. Ich las dieses Stück. Ich 
wollte es mir im Theater ansehen. 4. Er erholte sich im Süden. Er konnte wieder eifrig arbeiten. 5. Der 
Vorhang fiel. Die Zuschauer blieben im Zuschauerraum und klatschten Beifall. 6. Er legte die letzte 
Prüfung ab. Er ging in die Ferien. 

Зразок: Ich komme in Sotschi an. Dann werde ich dir       em Telegramm schicken. 

Nachdem ich in Sotschi angekommen bin, werde ich dir ein Telegramm schicken. 

 1. Ich lege alle Prüfungen ab. Dann kann ich auf Urlaub fahren. 2. Er macht sein Abitur. Dann 
bewirbt er sich um einen Studienplatz an der Hochschule. 3. Zuerst besichtigen wir die Stadtmitte. 
Dann werden wir die Umgebung der Stadt kennen lernen. 4. Der Professor hält einen Vortrag. Dann 
gibt es eine Pressekonferenz. 

• Доповніть головне речення 

1. Nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, ...(die Universität beziehen). 2. Nachdem er das Diplom 
der Fachschule erhalten hatte, ...(in die Militärfliegerschule eintreten). 3. Nachdem er die Kunst des 
Fliegens erlernt hatte, ...(sich zu den Raumfliegeranwartem melden). 4. Nachdem Juri Gagarin am 12. 
April 1961 den ersten Flug in den Kosmos unternommen hatte, ... (weltbekannt werden). 5. Nachdem 
ich die Aufnahmeprüfungen gut bestanden hatte,., .(an der Universität studieren). 6. Nachdem die 
Firma in der Zeitung inseriert hat, ... (sich bewerben). 7. Nachdem der Krieg zu Ende war, ... (nach 
Moskau übersiedeln). 8. Nachdem er mit dem Studium fertig war, ...(als Dolmetscher arbeiten).  

Практичне заняття 3 – Йоган Гутенберг. Винахід книго друкарства (2 години). 
1. Мета практичного заняття: Опрацювати зі студентами лексичний матеріал за темою 

«Йоган Гутенберг. Винахід книго друкарства» та граматику за темою «Підрядне речення часу 
зі сполучником nachdem». Ознайомити з новою лексикою. Навчити висловлюватися за темою. 

2. Знати: лексичний матеріал за темою «Йоган Гутенберг. Винахід книго друкарства» та 
граматику за темою «Підрядне речення часу зі сполучником nachdem». 

Вміти: висловлюватися за темою «В театрі» а також вживати граматичні конструкції зі 
сполучником nachdem. 

Підрядне речення часу зі сполучником nachdem 
Вживання плюсквамперфекта в підрядному реченні з сполучником nachdem (або als), а в 
головному - претерита означає, що минула дія (в Плюсквамперфект) передує іншій, теж 
завершеній, дії (в Претериті).  
Nachdem er die Schule absolviert hatte, 
begann er mit dem Studium іn der Universität.  

 Після того як він закінчив школу, він почав 
вчитися в університеті.

Зверніть увагу: звороти zu Ende sein і fertig sein в 
підрядному реченні зі сполучником nachdem зазвичай вживаються в Претериті, а не 
Плюсквамперфекті. Вживання в підрядному реченні з сполучником nachdem дієслова в 
перфекті, а в головному - дієслова в презенсі означає, що дія в підрядному завершилася 
безпосередньо перед дією головного речення. 

Вживання в підрядному реченні з сполучником nachdem (або wenn ) дієслова в перфекті, а в 
головному реченні - дієслова в футурумі, означає, що дія в підрядному закінчиться до початку 
майбутньої дії головного речення. 
Er wird mit dem Studium an der Universität 
beginnen, nachdem, er die Schule absolviert 
hat.  

 Він почне вчитися в університеті після того 
як закінчить школу.



 

• Замініть виділені словосполучення підрядними реченнями часу. 

1. Nach der Abfahrt des Zuges standen wir noch einige Zeit auf dem Bahnsteig und blickten dem Zug 
nach. 2. Nach der Ankunft in Berlin werde ich dir ein Telegramm senden. 3. Nach seiner Rückkehr 
aus Deutschland erzählte er viel Interessantes über dieses Land. 4. Nach einer gründlichen 
Untersuchung verordnete der Arzt dem Patienten Bettruhe. 5. Nach der Absolvierung der 
Mittelschule will sich Anna um einen Studienplatz an der Universität bewerben. 6. Am Ende des 
Krieges übersiedelte unsere Familie nach Moskau. 7. Nach der Besichtigung der Ausstellung kehrten 
die Touristen ins Hotel zurück. 

Nach ihrer dreijährigen Tätigkeit als Schullehrerin trat sie in die Aspirantur ein. 9. Nach der Erholung 
am Schwarzen Meer fühle ich mich ausgezeichnet. 10. Nach dem Besuch der Musemnsinsel wollen 
wir einen Bummel durch die Straße „Unter den Linden" machen. 

• Дайте відповіді на запитання . 

Зразок: Wann machen Sie sich auf den Weg? 
              (alle  Reise Vorbereitungen treffen) 
               Ich mache mich auf den Weg, erst nachdem 
               ich alle Reisevorbereitungen getroffen habe.  
1. Wann machen Sie Ferien? (die Prüfungen ablegen) 2. Wann beginnen die Studenten mit dem 
Praktikum? (das  Semeter absolvieren). 3. Wann fahren Sie m die Heimatstadt? (mit dem Studium 
fertig sein) 
4. Wann heiratet Anna? (das Institut absolvieren) 5. Wann wollen Sie kündigen? (eine neue Stelle 
finden) 6. Wann kann ich mit der Arbeit beginnen? (mit der Geschäftsführung sprechen). 7. Wann 
beginnen Sie Ihre berufliche Tätigkeit? (ein Praktikum als Dolmetscher absolvieren) 

• Складіть складнопідрядні речення, використовуйте сполучення  während, nachdem, 
bevor. 

1. Ich schrieb einen Brief. Danach brachte ich ihn sofort zur Post. 2. Man überquert eine Straße. 
Vorher muss man zuerst nach links und dann nach rechts schauen. 3. Die Kinder schlafen. Die Mutter 
kann sich etwas ausruhen. 4. Ich war auf einer Dienstreise. Mein Freund besuchte mich. 5. Ich kam in 
Wolgograd an. Dann besuchte ich meine Bekannten. 6. Die Kinder setzen sich zum Essen. Vorher 
waschen sie sitfh die Hände. 7. Du machst deine Arbeit. Danach gehen wir ins Kino. 8. Die Freunde 
saßen bei einem Glas Wein und sprachen von ihrer Schulzeit. 9. Mein Bruder legte seine Prüfungen 
ab. Dann machte er eine interessante Reise in den Kaukasus. 10. Der Reisende erreichte den 
Bahnhof. Vorher fuhr der Zug ab. 11. Die Mutter bereitet das Mittagessen zu. Der Vater arbeitet im 
Garten.12. Oleg arbeitete zwei Jahre in einem Werk. Dann studierte er an der Universität. 

• Перекладіть німецькою. 

1. Після того як я закінчив середню школу, я почав працювати на нашому заводі. 2. 
Повернувшись з-за кордону, наші колеги розповіли нам багато цікавого про свою поїздку. 3. 
Склавши іспити, я вирішив поїхати до рідних у Орловську область, щоб там провести свої 
канікули. 4. Після того як хворий кілька разів прийняв ці ліки, йому стало краще. 5. Після того 
як я відпочив на півдні, я зміг знову взятися за роботу. 6. Після того як професор закінчив 
свою лекцію, студенти поставили йому багато запитань. 7. Після того як я приїду в Сочі, я 
подзвоню тобі. 8. Після того як студенти здадуть іспити, у них буде практика в школі. 9. Після 
того як я місяць провела на Чорному морі, я відчуваю себе чудово. 10. Після того як 
скінчилася війна, наша сім'я переїхала до Курська. 11. Після того як я закінчив університет, 
відділення соціології, я працював керівником відділу рекламми. 12. Після того як я 
переговорю з керівником фірми, я проінформую вас про це. 13. Після того як я заявив про 
відхід з роботи , я почав відвідувати курси іноземних мов. 14 . Після того як я поміняла 
професію, я почала працювати в туристичній фірмі. 



 

• Дайте відповідь на питання ствердно чи негативно, використовуйте у відповідях 
модальні дієслова в перфекті. 

Зразок: Konntest du alle Deutschen gut verstehen? 
Nein, nicht alle Deutschen habe ich gut verstehen können. 
Konntest du den Text ohne Wörterbuch übersetzen? 2. Durftest du bei der Übersetzung ein 
Wörterbuch benutzen? 3. Konnten Sie während des Aufenthalts in Berlin viele Sehenswürdigkeiten 
besichtigen? 4. Konnte Viktor alle Fragen des Prüfers beantworten? 5. Wolltest du an dem letzten 
Ausflug teilnehmen? 6. Konntet ihr diese Straße sofort finden? 7. Konntest du eine bessere Note in 
Literatur bekommen? 8. Solltest du lange das Bett hüten? 9. Herr Lehmann, mussten Sie lange auf 
den Bus warten? 10. Wollte Peter aufs Land mitfahren? 
Durften Sie sich damals im Süden erholen? 12. Wollte Inge zum Vortrag kommen? 13. Durften die 
Kinder ins Kino gehen?  

15. Konnte Klaus seinem Freund helfen? 15. Konnten Sie gestern das Fußballspiel im Fernsehen 
verfolgen? 16. Musste er seinen Beruf unbedingt wechseln? 
• Дайте відповідь на питання за зразком. 

Зразок: Hat er seinen Eltern helfen können? 
            Ich weiß, dass er seinen Eltern hat helfen können. 1. Hat Oleg auf die Antwort der Firma 
lange warten müssen? 2. Hat er diese neue Arbeit schaffen können? 3. Hat Peter am vorigen Sonntag 
aufs Land fahren wollen? 4. Hat deine Schwester zum Zahnarzt gehen müssen? 5. Hat Herr Müller 
mit dem Wagen auf Urlaub fahren wollen? 6. Hat Irma schon damals gut deutsch sprechen können? 
7. Haben die Touristen viele Städte der BRD besuchen können? 8. Hat er gestern nicht kommen 
können? 9. Haben die Kinder spazieren gehen dürfen? 10. Hat er keinen erfahrenen Arzt konsultieren 
können? 11. Hat er diese schwere Aufgabe bewältigen können? 12. Hat er den ganzen Sonntag an 
seinem Vortrag arbeiten müssen? 

• Дайте детальну відповідь на питання. 

1. Was haben Sie am Sonntag machen wollen? Was haben Sie machen ! können? 2. Was haben Sie 
auf der Post machen müssen? 3. Was hat der Kranke nicht machen dürfen? 

• Замініть модальні дієслова, на конструкцію з haben +  zu + інфінітив. 

Зразок: Sie müssen diesen Text ohne Wörterbuch                  übersetzen. 
                Sie haben diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen.  
1. Sie müssen zum nächsten Deutschunterricht alle Wörter zum Text 3 lernen. 2. Die Übungen musst 
du schriftlich machen. 3. Man muss viel  arbeiten, um eine Fremdsprache zu erlernen. 4. Die Fragen 
zum Text і müssen die Studenten mündlich beantworten. 5. Der Arzt muss noch viele Kranke 
untersuchen. 6. Die Geologen mussten während der Expedition viele Schwierigkeiten überwinden. 7. 
Die Wissenschaft muss auf dem Gebiet der Medizin noch viele Probleme lösen. 8. Ich muss ein Paket 
von der Post abholen. 9. Die Touristen mussten diesen Weg in einer Stunde zurücklegen. 10. Du 
sollst mit dieser Arbeit sofort anfangen. 11. Vor der Abreise musste ich viele Formalitäten erledigen. 
 
Практичне заняття 4, 5 - Робота з текстом «Anmeldung» (с.559-561) – 4 години 
Виконайте наступні вправи. 
16. Перекладіть українською мовою. 
 1. Ihre Frage ist schwer zu beantworten. 2. Welche Formalitäten sind vor der Abreise zu erledigen? 
3. Ist dieses Telegramm noch heute aufzugeben? 4. Dieses Problem war nicht leicht zu lösen. 5. Alle 
neuen Mitarbeiter sind auf Probe einzustellen. 6. Diese schöne Reise ist nicht zu vergessen. 7. Der 
kranke Zahn war nicht mehr zu retten, man musste ihn ziehen lassen. 8. Die Straße ist nur bei grünem 
Licht zu überqueren. 9. Viele Hindemisse waren zu beseitigen. 10. Alle Bewerbungsunterlagen sind 
in dieser Woche einzureichen. 11. Er ist nicht telefonisch zu erreichen.12. Entschuldigen Sie, ist Herr 
Steiger zu sprechen? 
17. Дайте відповідь на запитання. 



 

1. Ви повинні виправити всі помилки. 2. На жаль, я не можу повідомити вам нічого нового. 3. 
Цей лист потрібно відправити сьогодні. 4. Перед від'їздом у нас було багато справ. 5. Тобі 
потрібно завтра зустріти сестру на вокзалі. 6. Які питання потрібно ще обговорити? 7. Він 
завжди може розповісти щось цікаве. 8. Де можна купити книги німецькою мовою? 9. На ці 
питання потрібно відповісти письмово. 10. У неділю тобі не можна додзвонитися. 11. Йому 
нічого було сказати. 12. Претенденти на це місце повинні були здати документи до 1 -го 
червня. 13. Вам доведеться еше раз заповнити листок замовлення. 14. Хто повинен виконати 
цю роботу? 15. Нам потрібно вирішити багато проблем в галузі економіки. 16. Цю проблему 
важко вирішити. 17. Всі іспити потрібно було здати до 15 січня. 18. Тобі потрібно зробити 
доповідь у цьому місяці. 19. Цю поїздку по країні не можна забути. 20. Нові співробітники 
нашої фірми повинні спочатку пройти випробувальний термін. 21. Нам потрібно обговорити 
всі деталі і умови роботи. 
18. Наведіть антоніми до наступних прикметників. Перекладіть українською мовою. 
freudevoll - gedankenvoll -  sorgenvoll - 
gefühlvoll - verantwortungsvoll -  respektvoll - 
würdevoll - talentvoll-            temperamentvoll geräuschvo -           gefahrvoll - 
schmuckvo-            hoffnungsvoll- 
lärmvoll -                verständnisvoll- 
fehlervoll -              teilnahmsvoll- 
kunstvoll -               kraftvoll- 
20. Замініть виділені словосполучення прикметниками з суфіксом-los. 
1. Er war ganz ohne Hilfe und ohne Mittel. 2. Die ganze Nacht hindurch hat er nicht geschlafen. 3. 
Manche Menschen kennen keine TYeue. 4. Sie sieht ohne Hoffnung in die Zukunft. 6. Am Himmel 
ist keine Wolke. 7. Die Krankheit verlief ohne Schmerzen. 
21. Замініть виділені словосполучення прикметниками з суфіксом-.-voll. 
1. Die Reise war voll von Gefahren. 2. Der Park war mit großer Kunst angelegt. 3. Seine Mutter 
behandelt ihre Enkelkinder mit viel Liebe und Sorge. 4. Sie kleidet sich mit großem Geschmack. 5. 
Diese Operation bringt große Schmerzen mit sich. 6. Ihr Gesang ist ein Wunder. 7. Die Straße war 
voller Menschen. 
22. Доповніть речення, стежте за управлінням дієслова. 
23. Перекладіть на німецьку мову, зверніть увагу на управління дієслів. 
1. Люди всього світу уважно стежили за першим польотом людини в космос. 2. Прослідкуйте 
за роботою цієї нової машини. 3. Ми довго дивилися вслід літаку. 4. Я ще раз подивився йому 
вслід і від усього серця побажав йому успіху. 5. Він усвідомлював небезпеку цього польоту. 6. 
Наш новий інженер виявився дуже хорошим фахівцем. 7. Про що ти мрієш? 8. Довгий час 
люди мріяли про політ у космос. Тепер ця мрія здійснена. Весь світ знає першого льотчика -
космонавта - Юрія Гагаріна. 9. Ти усвідомлюєш всю небезпеку цього вчинку? 10. Кого обрали 
керівником відділу реклами? 11. Як ти думаєш, кого виберуть на цей раз президентом країни? 
12. Ти продумав всі питання по цій темі? 13. Подумайте над нашою пропозицією і, якщо ви 
згодні, зателефонуйте нам. 14. Він вважає, що я зможу впоратися з новою роботою. 15. Про 
що ви так довго роздумуєте? 16. За тиждень ми не зможе здолати цей матеріал. 17. Він 
впорався з цим важким завданням. 18. Скільки людей подало заяву на цю посаду? 19. Я хочу 
подати заяву про прийом на навчання в університеті. 20. Ти можеш завжди розраховувати на 
мою допомогу. 21. Я розраховую на вас.  22. На який оклад я можу розраховувати? 23. Я 
вважаю його одним з кращих фахівців у галузі медицини. 24. За кого ти мене приймаєш ? 25. 
Кого ти вважаєш своїм першим вчителем? 

24. Доповніть речення виразами, даними під рискою. 

Der Junge ging nach der Mittelschule in das Werk, denn er wollte so schnell wie möglich seinen 
Eltern ... .2. Mein Traum ..bald werde ich an der Universität in Moskau studieren, denn ich habe alle 
Aufnahmeprüfungen mit der Note «ausgezeichnet» bestanden. 



 

Während des zweiten Weltkrieges ... unsere Jugend beispiellose...sowohl an der Front als auch im 
Hinterland. 
Die Ärzte waren bereit, um das Leben des Kindes zu retten. 
In der Kindheit liebte ich alles, was ... dem Flugwesen ... .6. Diese Idee...ihn für eine lange Zeit ... . 7. 
Nach der Absolvierung der Fachschule von Saratow ... Juri Gagarin ... Er wollte Jagdflieger werden. 
Das hieß den Beruf wechseln. 
in Erfüllung gehen, in seinen Bann ziehen, eine Heldentat vollbringen, mit (etw.) zu tun haben, unter 
die Arme greifen, alle Kräfte einsetzen, am Scheidewege stehen 
25. Перекладіть, зверніть увагу на переклад виділених слів. 
1. Ти вже закінчив свою дипломну роботу? 2. Він закінчив своє навчання незадовго до початку 
війни. 3. Закінчуй, вже пора, ми повинні поспішати, інакше ми встигнемо на поїзд. 4. Я скоро 
закінчу, почекай мене. 5. Вчора я закінчив останні приготування до від'їзду, завтра ми можемо 
вирушати в дорогу. 6. Коли кінчається остання лекція в інституті? 7. Він закінчив свою 
промову словами відомого письменника. 8. Робота нашої експедиції закінчується (підходить 
до кінця). 
26. Перекладіть українською мовуою. Зверніть увагу на багатозначність дієслів. 
1. Wann sind Sie in diese Partei eingetreten? 2. Nach dem Krieg hat er beschlossen, m die 
Fachschule einzutreten. 3. Treten Sie bitte ein und nehmen Sie Platz. 4. Als der Vorhang aufging, trat 
im Zuschauerraum Stille ein. 5. Warum ist Viktor für ihn nicht eingetreten? — Ich glaube, er hatte 
Angst, für ihn einzutreten. 6. Nach einer lebhaften Unterhaltung trat eine Pause ein. 7. Wie geht es 
dem Kranken, Herr Doktor. - Gott sei Dank, heute ist eine Besserung eingetreten. 8. Welche 
Interessen verfolgen Sie in diesem Land? 9 . In der letzten Zeit verfolgt ihn das Unglück. 10. 
Tausende Sportfreunde konnten die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgen. 11. In der Nazizeit 
verfolgten die Faschisten viele Menschen aus politischen und rassistischen Gründen. 12. Als die 
Revolution ausbrach, musste dieser Schriftsteller die Heimat verlassen. 13. Es blitzt und donnert, 
bald bricht em Gewitter aus. 14. Plötzlich brach die alte Frau in Tränen aus und erzählte, wie alles 
geschehen war. 15. Nach jedem Auftritt des Clowns brachen die Kinder m lautes Lachen aus. 
27. Перекладіть на німецьку мову. 
1. Після закінчення школи він вступив в технічне училище. 
2. Заходь і розповідай , що сталося. 3. Коли я увійшов до залу для глядачів , продзвенів третій 
дзвінок. 4 . Завіса піднявся , в залі настала тиша і глядачі з цікавістю стежили на грою 
артистів. 5 . Чому ти вступив саме в цю партію? 6 . Наша країна завжди виступала за мир. 7. 
Як себе почуває хворий? - Я сподіваюся , що скоро настане поліпшення . 8 . Яку мету ви 
переслідуєте? 9 . Ця думка переслідує мене . 10 . Багато роки письменника переслідували на 
його батьківщині. 11  Будь ласка, говоріть повільніше , я не можу стежити за вашим 
розповіддю . 12. Коли почалася війна , наша сім'я переїхала в інше місто. 13. Скоро вибухне 
гроза, нам потрібно йти додому. 14 . Дитина злякалася і розплакався . 
28. Назвіть синоніми до даних слів, вжити їх у реченнях: beenden, bekommen, immer, haben, 
eintreten. 
29. Дайте відповідь. 
1.Wann und wo sind Sie geboren? 
2.Mit wie viel Jahren sind Sie zur Schule gegangen? 
3.Welche Fächer lernten Sie in der Schule gern, welche liebten Sie nicht? 
4.Haben Sie in der Schule gute Kenntnisse erworben? 
5.Sind Sie in Ihrem Leben oft umgezogen? Haben Sie oft die Schule gewechselt? 
6.Was machten Sie, nachdem Sie das Abitur gemacht hatten? 
7.Wie konnten Sie Ihre Sprachkenntnisse verbessern? 
8.Wollen Sie sich im Deutschen weiterbilden? 
9.Reichen Ihre englischen Kenntnisse für Ihren Traumberuf aus? Sprechen Sie perfekt Englisch? 
10.Auf welchem Gebiet möchten Sie arbeiten? 
11.In welchem Bereich sind Ihre Eltern tätig? Sind sie noch berufstätig? 
12.Haben Sie während Ihrer Schulzeit Sport getrieben? 
13.Welche Hobbys haben Sie? 
14.Sind Sie einmal ins Ausland gefahren? Zu welchem Zweck? 



 

15.Haben Sie während Ihres Studiums nebenbei arbeiten müssen? 
30. Повідомте про себе наступне: 
1.Vor-,Vaters- und Familienname 
2.Geburtsdatum 
Geburtsort und Geburtsland 
Eltern (Name und Beruf des Vaters und der Mutter) Geschwister 
Schulbesuch (Namen der Schulen, Dauer der Schulzeit, Lieblingslehrfächer) 
Lehre (Schlosser, Dreher, Elektriker, Krankenschwester lernen) 
Studium (Mathematik, Ökonomie, Rechte an der Universität studieren) 
Militärdienst (leisten) 
Arbeit im Beruf  arbeiten, tätig sein als...) 
Interessen, Hobby (Lesen, Malen, Reisen, Tanzen, Basteln, Spaziergänge in der Natur ...) 
Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden) 
Wohnort 
31. Ознайомтеся з даною автобіографією. Перекажіть її від 3-ї особи. Напишіть свою 
автобіографію. 
Mein Lebenslauf 
Ich Oleg Igorewitsch Wolski bin am 15. Juni 1970 als Sohn des Ingenieurs Igor Alexejewitsch 
Wolski und seiner Ehefrau Irina Wadimowna Petrowa in St.-Petersburg Russland geboren. 
Von 1977 bis 1983 besuchte ich ein Gymnasium. Im Jahre 1984 wechselte ich von dem Gymnasium 
auf die Mittelschule mit erweitertem Deutschunterricht Nr. 1011. Im Jahre 1987 legte ich das Abitur 
ab und begann Geschichte an der Universität St.-Petersburg zu studieren. Im Jahre 1990 unterbrach 
ich mein Studium wegen des Umzuges nach Moskau, wo ich in die Universität eintrat. Ich wechselte 
die Fakultät. Ich begann an der Fakultät für Germanistik zu studieren. Neben meinem Studium 
arbeitete ich von 1988 bis 1990 als Deutschlehrer an einer Mittelschule. 1995 machte ich das 
Bakkalaureat und ein Jahr später erwarb ich den Grad und das Diplom eines Magisters. Im Jahre 
2000 absolvierte ich em Praktikum als Dolmetscher bei einer Firma in Deutschland. Meine berufliche 
Tätigkeit als Übersetzer begann ich im Jahre 2001 am Institut für Informatik. 
Seit 1993 bin ich mit Maria Kulikowa verheiratet. Sie ist als Ärztin tätig. Wir haben 2 Kinder, den 
Sohn Dmitri und die Tochter Olga. 
O.Wolski 
Moskau, den 15. Januar 200.. 
die Mittelschule mit erweitertem Deutschunterricht середня школа з розширеним викладанням 
німецької мови, das Abitnr machen (ablegen) складати іспити на атестат зрілості, In die 
Universität eintreten вступати до університету, das Bakkalaureat machen (ablegen) складати 
іспити на ступінь бакалавра, den Grad des Magisters erwerben отримати ступінь магістра 
32. Наведіть українські еквіваленти наступних складних слів. 
Die Schule: die Mittelschule, die Hochschule, die Abendschule, die Berufsschule, die Fachschule, die 
Musikschule, die Militärschule; der Schüler, der Schullehrer, der Schulfreund, das Schulkind, das 
Schuljahr, der Schulplan, das Schulsystem, das Schulwesen, die Schulpflicht, schulpflichtig, 
schulreif. 
Der Unterricht: Abendunterricht, Leseunterricht, Gesangunterricht, Fachunterr eicht, 
Sprachunterricht, Deutschunterricht, Russischunterricht, Physikunterricht, Musikunterricht, 
Schulunterricht,, Rechenunterricht, Schwimmunterricht, Mathematikunterricht, Turnunterricht, 
Anfängerunterricht, Tanzunterricht, Nachhilfeunterricht, Universitätsunterricht. Der Lehrer: 
Schreiblehrer, Sprachlehrer, Leselehrer, Deutschlehrer, Schullehrer, Musiklehrer, Gymnasiallehrer, 
Grundschul lehr er, Dorfschullehrer, Hochschullehrer, Mittelschullehrer, Oberschullehrer, 
Berufslehrer, Schwimmlehrer, Rechenlehrer, Zeichenlehrer, Turnlehrer, Fahrlehrer, Religionslehrer, 
Hauslehrer, Privatlehrer, Sportlehrer, Tanzlehrer. 
Die Prüfung: Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung, Nachprüfung, Vorprüfung, Semesterprüfung, 
Zwischenprüfung, Überprüfung, Fahrerprüfung, Anstellungsprüfung, Abschlussprüfung, 
Staatsprüfung, Tauglichkeitsprüfung. 



 

33. Прочитайте і перекладіть українською мовою: а) напишіть переклад діалогу праворуч; б) 
зробіть зворотний переклад на німецьку мову; в) перевірте за текстом, поданому в лівій 
колонці, правильність вашого перекладу. 
Irina: Hallo, Anna!   
Anna: Guten Tag, Irina! Wir  
haben uns lange nicht gesehen.   
I.: Es freut mich, dich zu sehen.   
A.: Wie geht es dir, was machst du  
denn so beruflich, bist du immer  
noch bei der Firma Berger & Co?   
I: Nein, dort bin ich nicht mehr.   
Ich habe gewechselt. Seit kurzem  
bin ich bei einer Exportfirma.   
A.: Als was bist du dort  
angestellt? 
Ich arbeite dort als Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Französisch.  
A.: Kannst du diese Fremdsprachen gut?  
/.; Ja, ich kann Englisch und Französisch in Wort und Schrift. Die Probe habe ich gerade gut 
bestanden. 
A.: Du bist zu beneiden. Und wie gefällt dir die Arbeit?  
/.: Bis jetzt sehr gut. Die Arbeit ist vielseitig, zum Teil auch selbstständig. Was mir am besten gefallt, 
ist, dass ich nicht nur am Computer sitzen muss. Ich führe Telefongespräche mit unseren Kunden und 
empfange sie, wenn sie uns besuchen. Die Arbeit ist interessant und die Kollegen sind nett. Und wie 
ist es bei dir?  
A.: Ich habe nämlich bei meiner j etzigen Firma vor kurzem gekündigt. Seit einiger Zeit schaue ich 
mich nach einer neuen Stelle um. 
/.; Wie stellst du dir deine künftige Tätigkeit vor?  
A.: Zuerst mal möchte ich etwas weniger Monotones als bisher, also nicht den ganzen Tag mit 
Korrespondenz zu tun haben. Ich suche etwas, wo man auch denken muss. 
/..- Sieh mal her, da ist die Anzeige, ich habe sie ausgeschnitten. Die suchen, so steht es hier, ;eine 
junge Dame mit guten Englischkenntnissen und Berufserfahrung für vielseitige Tätigkeit: Empfang, 
Telefon, Fremdsprachenkorrespondenz, Stenogrammfuhrung. Die Dame soll gute Allgemeinbildung 
haben, kontaktfreudig und zuverlässig sein sowie über Eigeninitiative und Organisationstalent 
verfügen. 
 A.: Und wie ist die Bezahlung?  
/.: Hier steht nichts davon. Melde dich zum Vorstellungsgespräch. Ich bin sicher, dass alles gut geht.  
I.: Ich will es hoffen! 
34. Перекладіть на німецьку мову. 
1 . Коли ти народився ? 2. Де ви народилися? 3 . Він народився в 1930 році в сім'ї службовця. 
4. Коли почалася війна, наша сім'я переїхала до Свердловська , де я вступив до школи , в 6 -й 
клас . 5. Треба йти додому , скоро вибухне гроза . 6 . Під час війни багато юнаків і дівчат 
змушені були перервати своє навчання в школі. Одні йшли працювати на завод , інші йшли на 
фронт захищати батьківщину. 7. З дитинства він цікавився всім , що було пов'язано з авіацією. 
Він годинами майстрував у своїй майстерні моделі літаків. 8 . Його мрія стати льотчиком 
здійснилася. 9 . Після закінчення середньої школи багато випускників вступають до вузів . 
Дівчата та хлопці вибирають собі професію за своїм бажанням. Один хоче бути педагогом , 
другий - лікарем, третій - інженером. Багато отримують вищу освіту заочно. 10 . Після того як 
він закінчив профучилищі , він вступив до технікуму. 11. Після того як він з відзнакою 
закінчив інститут, він почав працювати на нашому заводі інженером. Він дуже здібний 
інженер. Нещодавно він написав цікаву статтю про свою роботу. 12. Коли ми переїхали в 
Волгоград , я вступив у вечірню школу. Я закінчив школу раніше , ніж мої однолітки, і 
вступив до інституту. У той час як вечорами я вчився в інституті, вдень я працював на заводі. 
13. Ви не має права так стверджувати. 14. Ми всі маємо право отримати вищу освіту. 15. Ти 
прав , він проявив себе як справжній друг. 16. В інституті ми придбали хороші знання. 17. 



 

Потрібно мати хороше здоров'я, щоб здійснити космічний політ. Але цього мало. Льотчик- 
космонавт повинен мати й інші якості, він  
повинен бути готовий віддати всі свої сили , все своє вміння і навіть життя , щоб зробити цей 
героїчний подвиг. 18. У 1957 році весь світ дізнався про видатного успіху нашої науки , про 
запуск першого штучного супутника . 19. Моя мрія збулася. Я тепер член авіаклубу : скоро я 
буду літати. 20 . Гра цього артиста зачарувала мене. 21 . Чому ти поміняв свою професію ? - Я 
не можу собі уявити своє майбутнє без спорту. 22 . Він швидко опанував мистецтвом польоту. 
23. Льотчики -космонавти отримують всебічну підготовку. 24. Це велика відповідальність - 
здійснювати польоти в космос. 25. Після трирічної перерви я знову вступив до інституту . 
35. Доповніть відповідними реілікамн діалог в такій ситуації: 
Ви прочитали оголошення в газеті про вакантну посади секретаря зі знанням іноземних мов. 
Ви дзвоните на фірму: «Firma Textilwaren», guten Tag! 
Einen Moment bitte, ich verbinde Sie mit Herrn Steiger von der Personalabteilung. 
Personalleiter Steiger am Apparat. 
Guten Tag! Um welche Anzeige handelt es sich? Wir haben Anzeigen in mehreren Zeitungen 
aufgegeben. 
Aha, Sie möchten sich also um die Stelle der Sekretärin bewerben, stimmt das? 
Ja, wir brauchen eine Sekretärin für die Exportableilung, Haben Sie Sprachkenntnisse? 
Drei Fremdsprachen in Wort und Schrift (устно и письменно)? Das hört sich nicht schlecht an. Aber 
wissen Sie, oft steht im Lebenslauf „Englisch fließend in Wort und Schrift" und dann bringt der 
Bewerber kein Wort heraus, wenn man mit ihm Englisch spricht. 
- Natürlich kann ich Ihre Sprachkenntnisse überprüfen, sagen wir mit Hilfe von Tests und 
Arbeitsproben oder man kann unser Vorstellungsgespräch in einer Fremdsprache fuhren.  
-In unserem Unternehmen ist Englisch Firmensprache. Verstehen Sie mit dem Computer 
umzugehen? 
Wie alt sind Sie? 
Haben Sie auf diesem Gebiet schon gearbeitet? 
Gut. Dann kommen Sie morgen vorbei, so gegen drei Uhr. Geht es? 
Und bringen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zum persönlichen Gespräch mit. 
Auf Wiedersehen! 
 

Кредит 3. Подорож до Німеччини (1ч.). 
Практичне заняття 1 – Подорож Німеччиною (2 години)  

1. Мета практичного заняття: Опрацювати зі студентами лексичний матеріал за темою 
«Подорож Німеччиною» та граматику за темою «Пасивний стан (пасив)». Ознайомити з 
новою лексикою. Навчити висловлюватися за темою. 

2. Знати: лексичний матеріал за темою «Подорож Німеччиною» та граматику за темою 
«Пасивний стан (пасив)». 

Вміти: висловлюватися за темою «Подорож Німеччиною» а також вживати граматичні 
конструкції з пасивниим станом (пасив). 

Пасивний стан (пасив) 
Дієслово в пасивному стані (в пасиві) показує , що дія виходить не від підмета, підмет 

пасивний.  Дійова особа виражено доповненням.  Іноді дійова особа в реченні взагалі не 
вказується, вона не важлива для мети висловлювання. 

Пасив утворюється зазвичай від перехідних дієслів, тобто дієслів, які можуть мати 
додаток у знахідному відмінку без прийменника. 

Пасив утворюється з дієслова werden в будь-який часовий формі і партіціпа II 
смислового дієслова : 
- Презенс пасив : Das Buch wird gelesen . 
- Претерит пасив : Das Buch wurde gelesen . 
- Футурум пасив : Das Buch wird gelesen werden . 
- Перфект пасив : Das Buch ist gelesen worden . 



 

- Плюсквамперфект пасив: Das Buch war gelesen worden. ( Замість geworden вживається 
worden.) 
- Інфінітив пасив: Das Buch muss gelesen werden . 
Доповнення вживається з прийменником von , якщо виробник дії : ' 
- Особа або група осіб : 
 

Der erste Weltraumflug wurde von Juri Gagarln 
vollbracht.  
 
Das Auto wurde von unserem 
Konstruktionsbüro modernisiert. 

Перший політ в космос був здійснений 
Юрієм  Гагаріним. 
 
Машина була модернізована , нашим 
конструкторським бюро. 
 



 

- Іменник, що позначає сили природи: der Sturm  «буря» , der Wind «вітер» , der Schnee «сніг», 
der Mond «місяць» , die Sonne «сонце», das Gewitter «гроза»: 
 
Sein Gesicht wurde von der südlichen Sonne 
leicht gebräunt. 

Його обличчя злегка засмагло на 
південному сонці. 

 
- Іменник, що позначає почуття чи настрій людини: der Ärger «гнів», die Freude «радість», die 
Unruhe  «занепокоєння», die Angst «страх» та ін:
Sie wurde von panischer Angst ergriffen.  Вона була охоплена панічним страхом.
 
Додаток вживається з прийменником durch , якщо  діюча особа : 
- Посередник : 
 
Der Vortrag wurde durch den  Rundfunk 
übertragen . 

 
Доповідь була передана по радіо. 

 
- Причина : 
Ich wurde in der Nacht durch einen 
Telefonanruf geweckt. 

Вночі я був розбуджений телефонним 
дзвінком. 

 
Безособовий пасив 

Іноді пасив може утворюватися від неперехідних дієслів , наприклад : schlafen , singen, tanzen, 
helfen, arbeiten. Такі дієслова стоять в 3 -й особі однини з займенником es , який займає перше 
місце в реченні. При зворотному порядку слово es опускається. Особа дії не називається: 
Es wurde ihm nicht geantwortet.  
Ihm wurde nicht geantwortet. 
Es wurde ihm nicht geholfen.  
Ihm wurde nicht geholfen.  
Es wird sonntags nicht gearbeitet. 
Sonntags wird nicht gearbeitet.   
 

 
Йому не відповіли. 
 
Йому не допомогли. 
 
 
По неділях не працюють.

 
Значення безособового пасиву близьке до значення речення з man: 
Ср: 
Man lachte im Zimmer .  
Es wurde im Zimmer gelacht.  
Man sagte mir, ich soll morgen kommen. 
Mir wurde gesagt, ich soll morgen kommen. 

У кімнаті сміялися. 
У кімнаті сміялися. 
Мені сказали , що я повинен прийти завтра. 
Мені було сказано , щоб я завтра прийшов. 

 



 

 
 

2. Означальні підрядні речення 
Означальне підрядне речення визначає будь-який  іменник або займенник головного речення і 
відповідає на питання: Welcher (welche, welches, welche)? «Який (яка , яке , які)?» 
Означальне підрядне ставиться після обумовленого слова. 
а) З головним реченням означене підрядне з'єднується за допомогою відносних займенників der 
(die, das, die), welcher (welche, welches, welche) - рідко. 

Однина Множина 
число 

  

 ч.р. c.p. ж.р. ч., с., ж. рід 
н. der das die die 
р dessen dessen deren deren 
д. dem dem der denen 
з. den das die die 

З визначеним іменником відносний займенник узгоджується в роді і числі, а також відмінку, 
якщо він сам є в підрядному реченні підметом: 
Die schöne Stadt , die im XI Jahrhundert 
gegründet worden ist,  liegt am Rheinufer.  
- Welche schöne Stadt liegt am Rheinufer? 
Der Wagen , den du dort siehst, gehört mir .  
Das Auto, das wenig Benzin verbraucht, ist 
immer wünschenswert. 
 

Гарне міст , яке було засноване в XI столітті, 
розташоване на березі Рейна. 
 
 
 
Машина , яку ти там бачиш , належить мені. 
Завжди хочеться мати машину , яка витрачає 
мало бензину. 

Прийменник (його наявність залежить від управління дієслова або прикметника ) ставиться 
перед відносним займенником, що вводить підрядне речення: 
 
Die Straße, durch die wir jetzt fahren, ist die 
Hauptstraße dieser Stadt . 
Der Mann, mit dem ich mich vor knrzem 
bekannt gemacht habe, ist ein berühmter 
Schauspieler.  

Вулиця , по якій ми зараз їдемо, є головною 
вулицею цього міста. 
Чоловік, з яким я недавно познайомився , 
знаменитий артист. 

 
Перед іменником в підрядному реченні  після dessen і deren артикль відсутній: 
 
Dort steht die Frau , deren Tochter meine beste 
Freundin ist. 

Там стоїть жінка, дочка якої моя найкраща 
подруга. 

 
Якщо перед таким іменником є прикметник , то він змінюється  за сильною відміною: 
  
Mein Kollege, dessen ältester Sohn an der 
Universität studiert, besucht Moskau sehr oft.  

 Мій колега, старший син якого навчається в 
університеті, часто буває в Москві. 

 
Прийменник ставиться перед dessen (deren): 
Die Reisenden besuchten einen malerischen Ort 
in Deutschland, von dessen Schönheit man 
ihnen so viel erzählt hatte.  

Мандрівники побували в Німеччини в 
мальовничому місці, про красу якого їм так 
багато розповідали. 

 
Зверніть увагу: місце розташування dessen і deren відрізняється від місця розташування «якого, 
якої , яких» в російській мові. 



 

 
б) означальні підрядне речення може вводитися за допомогою сполучних слів: wo, wohin , wie та 
ін , а також сполучників dass і ob : 
Ich habe keine Ahnung , wohin wir gleich 
gehen werden.  
Auf die Frage, ob er noch krank ist, kann ich 
nicht antworten.  
Seine Antwort , dass er nichts davon wusste, 
war falsch. 

Я не маю ніякого уявлення, куди ми зараз 
підемо. 
На питання, чи хворіє він ще, я відповісти не 
можу. 
Його відповідь, що він нічого про це не знав 
, неправдивий. 

 
в) означене підрядне , що відноситься до іменника зі значенням часу: Tag,  Jahr, Moment,  
Augenblick, може вводитись за допомогою wo, da, als: 
Die Zeiten, wo (da, als, in denen) wir bis 
Mitternacht spazieren gingen, sind längst 
vorbei. 

Давно минули ті часи , коли ми гуляли до 
півночі. 

 
3. Вираження припущення 

Для вираження припущення  можуть використовуватися модальні дієслова. 
За допомогою дієслова müssen + інфінітив I чи інфінітив II виражається найбільша ступінь 
впевненості, переконаності :  
 
Weißt du, wo Hans ist ? - Er muss schon längst 
zu Hause sein. = Er ist (sicherlich, gewiss, 
bestimmt) schon längst zu Hause.  
Es muss die ganze Nacht hindurch geschneit 
haben , draußen liegt wieder tiefer Schnee.  
Ти не знаєш , де Ганс ?  

-Він безумовно вже давно в будинку. 
 
 
Мабуть, всю нічь безперервно йшов сні , на 
вулиці знову багато снігу. 

Дієслово können передає менш впевнене припущення : 
Er kann noch zu Hause sein . = 
Er ist vielleicht noch zu Hause.  
Sie können sich verirrt haben. 

Може бути , він ще вдома. 
 
Вони, можливо , заблукали. 

 
Дієслово dürfen висловлює припущення з деякою часткою впевненості: 
Vor zwei Tagen ist mein Freund in Urlaub 
gefahren. Er darf jetzt, schon an Ort und Stelle 
sein. = 
Er ist jetzt wahrscheinlich schon an Ort und 
Stelle.  

Два дні тому мій друг поїхав у відпустку. 
 
Зараз він , напевно, вже на місці. 

За допомогою дієслова mögen мовець допускає здійсненність дії будь-якою особою за певних 
обставин : 
 
Er mag in dieser Angelegenheit Recht haben. = 
Er hat wohl (schon, vermutlich) in dieser 
Angelegenheit Recht.  

 
У цій справі він , мабуть, правий . 

У поєднанні з числівником mögen висловлює припустиме, приблизне число: 
Sie mag 30 Jahre alt sein. = 
Sie ist etwa 30 Jahre alt.  

Їй близько 30 років. 

Дієслово sollen передає припущення, засноване на чиєму-небудь тверджені. На російську мову 
часто перекладається словами «говорять», «розповідають»: 
Warum ist er heute zum Unterricht nicht 
gekommen ?  
- Er soll krank sein. 
Es sollen bei diesem Unfall einige Menschen 
verletzt worden sein.  

 Чому він не прийшов сьогодні на заняття ?  
- Кажуть , він хворів. 
Кажуть, що під час аварії кілька людей 
отримали травми. 



 

За допомогою дієслова wollen мовцем не зовсім впевнено передається чийсь вислів про себе 
самого : 
Hans behauptet, dass er ein guter  Lehrer ist. - 
Was sagst du, er will ein guter Lehrer sein?  
Sie will alles mit ihren eigenen Augen gesehen 
haben.  
Ганс стверджує , що він хороший учитель. -  

Що ти кажеш, він стверджує , що він 
хороший вчитель? 
Вона стверджує , що бачила все своїми 
власними очима. 

За допомогою дієслова scheinen, в Презенсі та Претериті , + інфінітив I або інфінітив II з часткою 
zu передається припущення (враження) про дію або стан особи: 
Er scheint im Unterricht zu sein.  
Sie schien sich gut erholt zu haben.  

Він, здається, на заняттях. 
Здавалося, що вона добре відпочила. 

Творення  прикметників за допомогою суфіксів- bar і - lieh 
1. За допомогою суфікса- bar від перехідних дієслів утворюються прикметники зі значенням 
пасивної можливості (з приставкою un - неможливості ). У російській мові їм часто відповідають 
прикметники з суфіксами -ім (ий), - (ий): 
erfüllen vt «виконувати»: erfüll + - bar - erfüllbar  «здійсненний»  
annehmen vt «приймати»: annehm + - bar = annehmbar «Прийнятний » 
lösen vt «вирішувати »: lös + - bar = lösbar «вирішуване» 
2. За допомогою суфікса- lieh (часто з умлаут ) від перехідних дієслів утворюються прикметники 
зі значенням пасивної можливості (з приставкою un - неможливості). У російській мові їм 
відповідають прикметники з суфіксами -ськ , -ем (ий), -ім (ий), та ін: 
erklären vt «пояснювати»: erklär + - lieh - erklärlich «зрозумілий »  
verkaufen vt «продавати»: verkauf + - lieh = verkäuflich «продажний; продаваний» 
 
Практичне заняття 2, 3 – Подорож з Гамбурга до Мюнхена (4години). 

1. Мета практичних занять: Опрацювати зі студентами лексичний матеріал за темою 
«Подорож з Гамбурга до Мюнхена» та граматику за темами «Інфінітив пасив» та «Пасив 
стану». Ознайомити з новою лексикою. Навчити висловлюватися за темою. 

2. Знати: лексичний матеріал за темою «Подорож з Гамбурга до Мюнхена» та граматику 
за темами «Інфінітив пасив» та «Пасив стану». 

Вміти: висловлюватися за темою «Подорож з Гамбурга до Мюнхена» а також вживати 
граматичні конструкції з «Інфінітив пасив» та «Пасив стану».  

Інфінітив пасив 
Інфінітив пасив утворюється з інфінітива дієслова werden і партнципа II смислового дієслова. 
Інфінітив пасив часто вживається з модальними дієсловами: 
Dieses Problem soll von uns allen gelöst 
werden.  

Ця проблема повинна вирішуватися усіма 
нами. 

В якості синонімічних можуть вживатися такі конструкції: 

- Зі значенням повинності зворот sein + zu + інфінітив:  

Dieses Problem ist zu lösen.  Цю проблему слід вирішити.

- Поєднання інфінітива з дієсловом sich lassen: 

Dieses Problem lässt sich leicht lösen.   Ця проблема вирішується легко. 

Пасив стану 
Дієслово sein + партіцип II утворюють так званий пасив стану. 
 Дієслово у формі пасиву стану виражає стан особи або предмета.  Цей стан є результатом 
якої-небудь дії. 
Вживані тільки форми Презенс і претерита: 
Sie ist verheiratet.  
Sie war verheiratet.  

Вона одружена. 
Вона була заміжня. 

 



 

Ср : 
Die Läden sind von 9 bis 19 Uhr geöffnet.  
Die Läden werden um 9 Uhr geöffnet.  
Магазини відкриті з 9 до 19 години. 
Магазини відкриваються з 9 години. 

• Прочитайте і перекладіть текст українською мовою. Проаналізуйте реченні, які містять 
пасив. 

EINE REISE VON HAMBURG NACH MÜNCHEN 

Der kleine Volkswagen, den ich mir vor zwei Wochen in Hamburg kaufte, fährt sehr gut. „Wie der 
Preis, so die Ware“, sagt man. Der Volkswagen kostet allerdings wenig. Ich glaube aber, er ist der beste 
Kleinwagen, den es heute gibt. Die Opels, Porsches, Mercedes und die amerikanischen Wagen sind mir 
zu groß und verbrauchen zu viel Benzin. Der Volkswagen ist gerade richtig, nicht zu groß und nicht zu 
klein. 

In den letzten zwei Wochen habe ich viel von Hamburg und der Elbe gesehen. Die Geschichte 
Hamburgs soll schon mit dem Jahre 808 begonnen haben, aber eine moderner aussehende Stadt gibt es 
nicht. Eine Hafenrundfahrt, die ich letzten Freitag machte, war sehr interessant für mich. Mit fünfzehn 
anderen Leuten fuhr ich m einer kleinen Barkasse - so heißen die Boote, in denen man in Hamburg eine 
Hafenrundfahrt macht - durch den ganzen Hafen mit seinen elektrischen Kränen und seinen Werften. 
Der Führer der Rundfahrt erklärte uns, dass der Schiffsverkehr heute sehr groß ist. Das glaube ich. 

Schiffe aus aller Welt sind hier zu sehen. Hamburg ist der größte deutsche Seehafen. Man nennt 
Hamburg das Tor zur Welt, Hier haben sich viele Firmen aus China, Japan, Taiwan und anderen 
Ländern angesiedelt. Insgesamt gibt es über 3000 Firmen, die im Import- und Exportgeschäft tätig sind. 

In enger Beziehung mit dem Hafen stehen der Handel und die Industrie Hamburgs. Traditionelle 
hafenbezogene Industriezweige sind Werften, Erdölraffinerien und Verarbeitungsbetriebe für aus-
ländische Rohstoffe. Aber auch solche zukunftsorientierten Branchen wie die zivile Luftfahrtindustrie, 
die Mikroelektronik und die Kommunikationswirtschaft sind stark entwickelt. 

Das kulturelle Leben Hamburgs ist vital wie das Leben dort überhaupt. Die Theater sind sehr gut. Das 
Deutsche Nationaltheater, das schon im Jahre 1767 gegründet wurde, das Thalia Theater, das Hansa-
Theater und viele andere bieten jedem die Möglichkeit, erstklassige Aufführungen zu genießen. Neben 
deutschen Stücken werden auch viele englische,* amerikanische und französische in deutscher 
Übersetzung gespielt. Die Hamburgische Staatsoper (die erste deutsche Oper) soll jetzt die beste in der 
BRD sein. 

Die Hamburger Museen und Kunstgalerien beherbergen zahlreiche Kunstwerke aus vielen 
Jahrhunderten. 

Hamburg ist eine Pressemetropole: die Hamburger Zeitungen und Zeitschriften werden überall in der 
BRD und in der ganzen Welt gelesen. Am bekanntesten sind die „BiId-Zeitung“, „Die Zeit“, der „Stern, 
„Der Spiegel“. 

In der letzten Zeit wurden Tausende Wohnungen gebaut. Großbauprojekte von 800 bis 1200 
Wohnungen und die vielstöckigen Wohnhäuser bilden eine Attraktion besonderer Art. Visitenkarten aus 
Stahl, Stein und Glas sind Hamburgs neue Geschäftshäuser. 

Als ich gestern früh durch die Straßen Hamburgs fuhr, war der Himmel recht grau. Um fünf war ich 
aufgestanden. Um halb sechs saß ich schon in meinem Wagen. Auf den Straßen waren zu dieser Zeit 
wenige Menschen und Autos. Doch fühlt man schon am frühen Morgen die Vitalität der Stadt. Die 
vielen modernen Häuser sind im grauen Morgenlicht noch eindrucksvoller als nachmittags und abends. 

Um zehn hatte sich das Wetter aufgeklärt. Den Rest des Tages war blauer Himmel und warmer 
Sonnenschein. 

Zur Mittagszeit war ich am alten Marktplatz zu Bremen, dessen Geschichte noch älter ist als die von 
Hamburg. Es wurde mir das Jahr 782 als Beginn der Geschichte des ältesten deutschen Seehafens 
genannt. Heute ist Bremen der nach Hamburg zweitgrößte deutsche Seehafen. 

Wie jeder Tourist wanderte ich durch die Kunsthalle und natürlich durch den St. Petrus Dom, der 
zwischen dem 11. und 13. Jh. erbaut wurde, Neben dem Dom liegt das Rathaus. Der gotische Bau des 



 

Rathauses entstand in den Jahren 1405-1409. Vor dem Rathaus erhebt sich die große steinerne Roland-
Statue in Ritterrüstung mit Schwert und Schild. Roland symbolisiert Freiheit, Schutz und 
Unabhängigkeit, die Bremen seinen Bürgern seit dem Mittelalter gewährt. 

Neben dem Rathaus sah ich das Denkmal, das an das Märchen von den Brüdern Grimm „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ erinnert. 

Am Nachmittag machte ich einen kleinen Umweg durch den Teutoburger Wald. Hier muss die 
deutsche Geschichte begonnen haben, denn hier fand im Jahre 9 unserer Zeitrechnung eine große 
Schlacht statt, in der die Germanen unter Führung des Fürsten Armenius die Römer besiegten, die 
Germanien zu einer römischen Provinz machen wollten. Es kam später noch wiederholt zu schweren 
Kämpfen zwischen Germanen und Römern. Nach der Schlacht im Teutoburger Wald jedoch gelang es 
den Römern nicht mehr, die Abhängigkeitsverhältnisse östlich des Rheins wiederherzustellen. 

Die deutsche Geschichte ist mir wichtig. Sie ist mir sogar sehr wichtig. Aber die Grundlagen unserer 
Kultur sollen mit den Kulturen 572 anderer europäischen Völker verglichen werden und dann wird das 
Gemeinsame hervorgehoben. Es gibt heute in allen Ländern Europas viele Menschen, die so denken wie 
ich. Die Integration Europas liegt uns Deutschen sehr am Herzen. 

Die Sonne ging unter und es wurde kühl, als ich abends nach Münster kam. Ich blieb einige Tage im 
Hause meines Bruders. 

Münster ist reich an Bau- und Kunstdenkmälem. Es wurde mir hier viel Schönes und Interessantes 
gezeigt. Als ich letzten Freitag von Münster abreiste, wollte ich eigentlich nach Köln durchfahren. Auf 
der Fahrt wurde ich aber aufgehalten, so dass ich in Düsseldorf über- nachtete. In einem kleinen Hotel 
wurde mir ein gemütliches und billiges Zimmer angeboten. 

Düsseldorf liegt im Herzen des Rheinisch-Wes tfälisehen Industriegebietes, eines der größten 
Industriegebiete der Welt. Es ist eine elegante Stadt, deren Reichtum von der Kohle- und Stahlindustrie 
des Ruhrgebiets kommt 

Während ich auf der schönen Königs-Allee immer wieder von einem Ende zum anderen ging, kam mir 
Heinrich Heine in den Sinn. Er wurde ja in Düsseldorf geboren. Wie so viele andere, musste er 
Deutschland aus politischen Gründen verlassen und Jahre seines Lebens im Exil in Paris verbringen. 
Genug davon! Morgen geht’s nach Köln! 

Köln ist eine der ältesten Städte Deutschlands und war über Jahrhunderte kulturelles und 
wirtschaftliches Zentrum im Westen des Landes. Schon der Name „Köln“ - in England, Frankreich und 
Amerika wird „Cologne“ gesagt - klingt nach europäischer Kultur. Vor fast zwei tausend Jahren war die 
heutige Domstadt eine römische „Colonia“. 

Die römische Vergangenheit spiegelt sich noch heute im Stadtbild wieder. Viele Zeugen des alten 
Köln befinden sich inmitten der Stadt. Bis ins 19. Jahrhundert war die Stadt noch von ihren mittel-
alterlichen Mauern umgeben. Durch Abbruch der Stadtmauern entstand die so genannte Neue Stadt. 

Heute ist Köln eine bekannte Messestadt und die größte Rundfunk- und Femsehstadt des Landes. Sie 
bietet viele Museen, Galerien, Kunsthallen, Opern- und Schauspielhäuser. Seine Universität ist über 600 
Jahre alt. 

Das echte Zentrum ist am Dom, dessen Türme von fast überall zu sehen sind. Vom Dom aus erreicht 
man das Fußgängerparadies der Einkaufsstraßen, die Altstadt mit ihren romantischen Plätzen. 

Ich ging vom Dom an den Rhein, wo die „Weißen Schiffe“ ihre romantische Rheinfahrt beginnen, 
und auf die Deutzer Brücke, von deren Höhe ich das Panorama Kölns vor mir hatte. Ich war nicht 
sehr lange in Köln. Nachdem ich mit meinem Wagen eine kleine Rundfahrt gemacht hatte, ging ich 
m den Dom. 

Das Wahrzeichen der Stadt, den Dom, kann man ohne Eintritts -karten besuchen. Im Jahre 1248 
begann man mit den Bauarbeiten. Und erst 1880 war der Dom vollendet. Ich bestieg den Südturm - alle 
509 Stufen. Von dort aus hatte ich einen herrlichen Rundblick über die Stadt und umgebende 
Landschaft. 

Unten im Dom genoss ich die prächtigen Glasfenster aus den Jahren 1507-1509, aus der Spätzeit 
der kölnischen Glasmalerei. Lange stand ich vor der „Anbetung der Könige“, dem eindrucksvollen 
Werk von Stephan Lochner. Wie eine mittelalterliche Madonna thront die Himmelskönigin in der Mitte. 
Ich verstand nun auch, warum Albrecht Dürer das Werk von Stephan Lochner so hoch geschätzt hat. 
Man spürt auch die Mystik, die im Mittelalter in dieser Gegend eine so große Rolle spielte. 
 



 

Пояснення до текстів 
Wie der Preis , so die Ware. За ціною і товар . 
der nach Hamburg zweitgrößte Seehafen після Гамбурга другий за величиною морський порт 
eine Attraktion besonderer Art bilden бути особливо Привабливим 
der St . Petrus Dom Собор Святого Петра 
Roland історична особистість з оточення Карла Великого. У німецької міфології Роланд 
уособлював собою мужність і вірність. Статуя Роланда , споруджена в Бремені 1404 г., є 
символом вільного міста, символом справедливості. 
einen Umweg machen зробити гак , звернути куди-небудь 
der Teutoburger Wald Тевтобургський ліс - місце битви, що відбулася в 9 році нашої ери між 
римлянами і германцями і закінчилася перемогою германців. 
das liegt uns sehr am Herzen це нам дуже дорого 
Das kam mir in den Sinn. Я згадав. 
aus politischen Gründen з політичних причин 
im Exil leben жити у вигнанні 
Genug davon! Досить про це! 
Morgen geht's nach Köln! Завтра в Кельн! 
Stephan Lochner Стефан Лохнер (1410-1451), німецький художник, представник Кельнської 
школи. Головні твори «Anbetung der Könige»  «Поклоніння королів», «Darbringung im Tempel « 
« Принесення волхвів» , «Maria in der Rosenlaube» «Марія на тлі рожевого куща ». 
Albrecht Dürer Альбрехт Дюрер (1471-1528), німецький живописець і графік. Основоположник 
мистецтва німецького Відродження. 
Gotthold Ephraim Lessing Готхольд Ефраїм Лессінг (1729-1781), німецький драматург, теоретик, 
літературний критик. Основоположник німецької класичної літератури  
die NATO ( Nordatlantikpakt ) Організація Північноатлантичного договору (НАТО) 
das Norddeutsche Tiefland ПівнічнонімецькА низовина  
das Alpenland Передальпійський гірський масив  
der Harz гори Гарц 
der Thüringer Wald Тюрингский ліс (гірський масив) 
der Schwarzwald Шварцвальд , гірський масив на південному заході Німеччини 
die Zugspitze Цугшпітце (вершина в Альпах)  
der Mittellandkanal Середньонімецький канал  
zu etw . einen Beitrag leisten вносити вклад у щось 
Alle Achtung! Нічого не скажеш, молодець ! 
Mühe und Fleiß erhalten den Preis, ( прислів'я) Намагання і праця нагороду принесуть. 
Das Qniz [ k'vis ] англ. ( Frage - und Antwort - Spiel ) вікторина  

Керування дієслів 

besitzen (besaß, besessen) vt володіти, мати щось, володіти чимось. 

Er besitzt eine große Briefmarkensammlung.  У нього є велика колекція поштових марок. 

reich sein an ( Dat. ) бути багатим. 

Sibirien ist reich an Bodenschätzen.  Сибір багата корисними Копалинами.  

arm sein an ( Dat. ) бути бідним. 

Dieses Gebiet ist an Wäldern arm.   Ця область бідна на ліси. 

beobachten vt спостерігати.  Стежити за кимось , за чимось. 

Am frühen Morgen beobachteten wir den 
Sonnenaufgang.  

Рано вранці ми спостерігали за сходом 
сонця. 

 



 

besteigen (ie, ie) vt подніматися, сходити. 
Wollen wir diesen Turm besteigen.  Давайте піднімемося на цю вежу. 
grenzen an (Akt) межувати, стикатися ; прилягати , примикати до чогось. 
Im Süden grenzt Deutschland an die Schweiz.  На півдні Німеччина межує зі Швейцарією. 
die Grenze zu ( Dat. ) кордон ( з яким-небудь державою, територією) 
Die Grenze zu Polen verläuft an der Oder.  Кордон з Польщею проходить по річці 

Одер. 
gehören vi ( Dat. ) 1 . належати комусь. 
Das Buch gehört mir.  Книга належить мені. 
1 . Zu ( Dat. ) належати , ставитися до ( чогось ) , входити до складу  
Er gehört zu meinen Freunden.  Він належить до числа моїх друзів. 
münden  in ( Akk. ) впадати ( про річку ), вливатися . 
Die Donau mündet ins Schwarze Меег. Дунай впадає в Чорне море.  
beitreten ( trat bei, beigetreten ) vi ( s ) ( Dat. ) вступати ( в організацію) 
Wann sind Sie dieser Partei beigetreten? Коша ви вступили в цю партію?  
glauben vi an ( Akk ) вірити . 
Ich glaube an mich selbst.  

Я вірю в себе.

 
Er glaubte immer an den Sieg unseres Volkes. 

 Він завжди вірив у перемогу нашого 
народу. 

 
unterscheiden (unterschied, unterschieden), sich durch ( Akk. ), in ( Dat. ) von ( Dat. ) відрізнятися в 
чомусь, відрізнятися від когось. 
 
Die alten Dome unterschieden sich durch ihre 
Baustile.  
Diese Lehrbücher, die du mir мені angeboten 
hast, unterscheiden sich in nichts.  
Die beiden Schwestern unterscheiden sich sehr 
stark voneinander. 

Старовинні собори розрізнялися своїм 
архнтеетурним стилем. 
Ці підручники, які ти запропонував, нічим 
не різняться. 
Обидві сестри сильно відрізняються одна 
від іншої. 

 
nennen (nannte, genannt ) vt ( Akk ) називати. 
Früher nannte er mich seinen guten Freund.  
Er nannte das Gemälde ein Meisterwerk. 
Раніше він називав мене своїм добрим 
другом. 
Він назвав картину шедевром. 

 



 

 

Практичне заняття 4, 5 – Домашнє читання (4години). 
2. Дайте відповідь иа питання. 
а) 1 .Welchen Status hat Hamburg? 
Aus Schulbüchern müssen Sie wissen, dass sich im XIII. Jahrhundert etwa 30 norddeutsche Städte zu 
einem Bund, zu der Hanse, zusammenschlossen. Fast 200 Jahre lang beherrschte die Hanse den Handel 
zwischen Ost - und Westeuropa. Können Sie sich daran erinnern, zu welcher russischen Stadt die Hanse 
besonders enge Handelsbeziehungen unterhielt? 
Was meinen Sie, welche Rolle spielte dabei Hamburg als Hansestadt? 
Wo liegt Hambuig? 
Zu was für einer Stadt wurde Hamburg dank seiner günstigen geographischen Lage (beiderseits der Elbe 
und 120 km weit entfernt von der Mündung der Elbe in die Nordsee)? 
Warum nennt man Hamburg „das Tor zur Welt“? 
Welche Industriezweige sind in Hamburg als Hafenstadt entwickelt? 
Was ist flir Hamburgs kulturelles Leben charakteristisch? 
Im Jahre 1767 wurde das Deutsche Nationaltheater gegründet, dessen erster Dramaturg Gothold Ephraim 
Lessing war. Was können Sie von GE.Lessing und seinem Schaffen erzählen? 
Welches historische Ereignis spielte sich im Jahre 9 unserer Zeitrechnung im Teutoburger Wald ab? 
Warum wurde es für die deutsche Geschichte so wichtig? 
Was denken Sie, welche Art von Integration Europas dem Reisenden sehr am Herzen liegt? Meint er 
damit die Europäische Union, die NATO oder etwas anderes? 
Was meinen Sie, auf welche Weise können die Kulturen der (nicht nur europäischen) Völker verglichen 
werden? Welche Rolle spielen dabei Literatur, Theater, Museen, Reisen, Fernsehen, Internet u.a.? 
Welchen Status hat Bremen? 
Warum nennt man Bremen auch eine Hansestadt? 
Es ist bekannt, dass Bremen aus zwei Städten besteht: Bremen und Bremerhaven. Warum gelten beide als 
Hafenstädte? Welche Stadt ist ein Flusshafen? 
Warum wurde Roland zum Wahrzeichen von Bremen? 
Können Sie sagen, welche bekannte und schöne Straße in 
Düsseldorf die Stadtbewohner „Kö“ nennen? 
Womit können Sie erklären, dass Münster auch eine Hansestadt war, obwohl es von Wasserwegen weit 
entfernt liegt? War seine Lage auf der Kreuzung der internationalen Handelsstraßen dafür entscheidend? 
Was konnte der Reisende (vermutlich als künftiger Kunsthistoriker) in Münster am Interessantesten 
finden? 
Woraus kommt der Stadtname „Köln“? 
Was ist das Wahrzeichen der Stadt Köln? 
23. In welchem Baustil ist der Dom in Köln errichtet? 
Welche Messen finden jährlich in Köln'statt? 
б) Дайте відповідь на наступні питання після знайомства з текстом "Die BußdesrepubUk 
Deutschland" (впр. 48). 
 1. An welche Länder grenzt Deutschland? 
2. Wo hat Deutschland eine natürliche Grenze? 
3. Welche Flüsse Deutschlands kennen Sie? Wohin fließen alle großen Flüsse Deutschlands? Welche 
großen Nebenflüsse hat der Rhein? 
4. Gibt es auf dem Territorium Deutschlands viele Seen und Kanäle? Wie heißen sie? 
5. Wie viele Menschen leben in Deutschland? 
6. In welchen Ländern wird Deutsch gesprochen? 
7. Aus wie viel Bundesländern besteht Deutschland? 
8. Welche Farben hat die Staatsflagge der Bundesrepublik? 
9. Wie heißt das höchste Staatsorgan der BRD? 
10. Auf wie viel Jahre wird der Bundestag gewählt? 
Wer ist zur Zeit der Bundeskanzler? 
Wie wird der Bundeskanzler gewählt? 
Können Sie die größten Parteien der BRD nennen? 
Welche Parteien dürfen im Bundestag vertreten sein? 



 

 

besuchen 

applaudieren 

schließen, 

öffnen 

spielen 

kaufen 

rufen 

 

Ist Deutschland ein hoch entwickeltes Industrieland? Welche Industriezweige sind besonders stark 
entwickelt? 
Welche Außenpolitik betreibt die Bundesrepublik Deutschland? 
Wozu leistet das vereinigte Deutschland in Europa und in der Welt Beitrag? 
An welchen europäischen und internationalen Organisationen ist Deutschland beteiligt? Wofür tritt es 
dabei ein? 
Zu wie viel Ländern unterhält das vereinigte Deutschland diplomatische Beziehungen? 
Ist die Bundesrepublik ein guter Partner für Russland? 
 
3. Вжийте речення у всіх часових формах. 
Ich werde von dem Arzt untersucht. 2. Ich werde stündlich angerufen. 3. Ich 
werde besucht. 
 
4. Вставте дієслова, дані праворуч, в Презенс пасиву. 
Der Arzt ... täglich zu vielen Kranken .... 
An diesem Schalter ... die Eintrittskarten .... 
Mäntel ... an der Garderobe .... 
Dieses Theaterstück ... mit großem Erfolg .... 
Ein Lichtspielhaus in der Puschkinstraße  
Das Warenhaus ... um 9 Uhr ... und um 20 Uhr . 
Diesem Schauspieler ... immer stürmisch ... 
Das neue Theater ... viel .... 
 
5. Вставте дієслова, дані праворуч, вжийте їх в Претер пасиву. 
Das größte Stadion in unserer Stadt... zerstören in vier Monaten ....        
Der Film „Sterne“ ... in Koproduktion mit dem bauen bulgarischen Studio .... 
Während des Krieges ... das Theatergebäude schaffen völlig .... 
6. Вставте дієслова, дані праворуч, в футурум пасиву. 
Dieser Platz ... bald in einen Park mit breiten eröffnen schönen Alleen .... vor fuhren 
In zwei Monaten ... die Ausstellung seiner bauen Bilder.... verwandeln 
In unserer Straße ... in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser und Warenhäuser .... 
Im Laufe dieser Woche ... viele Filme über unsere Jugend .... 
7. Дайте відповідь на питання за зразком. 
Зразок: Ist die Autoausstellung schon eröffnet worden? 
              Nein, sie wird am Wochenende eröffnet werden. 
Ist der Saal schon zum Fest vorbereitet worden? 
Sind die Einladungskarten für die Gäste schon verschickt worden? 
Sind alle Einkäufe schon gemacht worden? 
Sind die Fahrkarten schon besorgt worden? 
Ist der Fernseher schon repariert worden? 
Ist dieser neue Film schon im Fernsehen gezeigt worden? 
Ist der neue Generaldirektor der Firma gewählt worden? 
Sind alle Kranken schon geröntgt worden? 
Sind alle Re і se formal і täte n schon erledigt worden? 
8. Напишіть текст у пасивній формі. 
Vor kurzem hat man in unserer Universität ein neues gemütliches Café eröffnet. Hier kann man die Zeit 
gut verbringen. Oft veranstaltet man in diesem Café interessante Unterhaltungsabende. Dann spielt unser 
Studentenorchester leichte Musik und man tanzt viel und gem. Man trägt Gedichte und Lieder vor. Oft 
lädt man hierher bekannte Schauspieler und Schriftsteller ein. Man veranstaltet interessante Diskussionen 
über verschiedene aktuelle Probleme. 
 
9. Дайте відповідь на питання. У відповідях вживете пасив. 
Studiert man an dieser Universität viele Fremdsprachen? 2. Arbeitet man in diesem Betrieb Tag und 
Nacht? 3. Wann isst man in dieser Gaststätte zu Mittag? 4. Baut man jetzt viel in der Hauptstadt? 5. Wie 
feiert man Weihnachten in Deutschland? 6. Darf man hier rauchen? 



 

 

Was schlug man vor, am Wochenende zu unternehmen? 8. Arbeitet man hier am Sonnabend? 9. Hat man 
mich angerufen? 10. Kann man die Bücher telefonisch bestellen? 11. Welche Sprachen spricht man in der 
Schweiz? 12. Stört man dich oft bei der Arbeit? 13. Bittet man uns schon zu Tisch? 14. Was teilte man im 
Radio mit? 15. Wen lädt man zu diesem Fest ein? 16. Hat man Ihnen eine gute Stelle empfohlen? 
 
10. Уточніть інформацію, використовуючи при цьому речення в, дійсному стані.. 
Зразок:Der Artikel ist von allen Studenten gut übersetzt worden. (Was Sie nicht sagen!) 
Was Sie nicht sagen! Haben alle Studenten den Artikel gut 
übersetzt? 
Die Ausstellung von modernen Malern wird von vielen Ausländem besucht. (Stimmt das?) 
Eine neue Korrespondentin wurde von unserem Chefredakteur eingestellt. (Wirklich?) 
Ein interessanter Vbrtrag ist gestern von Herrn Weber gehalten worden. (Ich wusste nicht, dass ...) 
Diese Arznei muss von dem Kranken dreimal täglich eingenommen werden. (Wie bitte?) 
Unser Vorschlag wurde von allen Kollegen angenommen. (Es ist gut, dass ...) 
 
Viele Formalitäten müssen vor der Abreise erledigt werden. (Wissen Sie Bescheid, welche ...) 
Herr Petrow, Sie sind heute von der Firma „Baumaschinen“ angerufen worden. (Wie bitte?) 
Viele Jahre wurde der berühmte Thomanerchor von Johann Sebastian Bach geleitet (Stimmt das?) 
Sie werden oft von meinen Nachbarn gestört. (Wirklich?) 
 
11. Дайте відповідь на питання за зразком: 
Зразок:Warum sagst du nichts? (fragen) 
Ich bin nicht gefragt worden. 
Warum erzählst du nichts? (bitten) 
Warum gehst du nicht zu dem Vortrag? (informieren) 
Warum weißt du nichts davon? (anrufen) 
Warum nimmst du ein Taxi? (vom Bahnhof nicht abholen) 
Warum bist du nicht zur Geburtstagsparty gekommen? (einladen) 
Warum hast du die Arbeit nicht rechtzeitig gemacht? (stören) 
Warum hast du nicht auf alle Fragen geantwortet? (unterbrechen) 
Warum bist du zu spät gekommen? (nicht wecken) 
 
12. Дайте відповідь на питання за зразком. 

Зразок:Von wem wird dieses Buch gelesen? (alle Studenten) Dieses Buch wird von allen Studenten 
gelesen. 

Von wem wird dieser Roman Übersezt? (ein bekannter Schriftsteller) 

Von wem wurde dieser Vortrag gehalten? (Professor Kaufmann) 

Von wem wurde die neue Regel nicht verstanden? (eine Studentin) 

Von wem wird die Titelrolle gespielt? (eine junge Darstellerin) 

Von wem bist du angerufen worden? (mein Bekannter) 

Von wem wurde Petersburg gegründet? (Peter I.) 

Von wem wird das Kind operiert werden? (ein erfahrener Chirurg) 

Von wem muss der Kranke untersucht werden? (der Chefarzt) 

Von wem ist diese Reise empfohlen worden? (unser Betreuer) 

Von wem muss das Telegramm aufgegeben werden? (die Sekretärin) 

Von wem kann das gemacht werden? (alle) 

Von wem bist du eingeladen worden? (meine Freunde) 



 

 

Von wem werden die russischen Touristen betreut werden? (ein Student der Humboldt-Universität) 

Von welchem Verlag ist dieses Buch herausgegeben worden? (der Fachbuchverlag) 

Von wem wurde der erste Flug des Menschen in den Weltraum unternommen? (Juri Gagarin) 

 

13. Прочитайте і перекладіть наступні речення, зверніть увагу на запропонований додаток. 

Durch das viele Rauchen wurde seine Gesundheit ruiniert. 

Durch Knopfdrücken wurde der Lift gerufen. 3. Durch Terroraktionen kann kein Zweck erreicht werden. 
4. Unterwegs bin ich durch eine Panne aufgehalten worden. 5. Wir wurden durch seine Argumente 
überzeugt. 6. Am nächsten Tag wurde die Nachricht durch das Fernsehen, die Presseund den Rundfunk 
verbreitet. 

Während des Krieges wurde die Stadt durch Bomben fast völlig zerstört. 8. Sein Geschenk wurde ihr 
durch meine Schwester überreicht. 9. Ich bin durch einen Telefonanruf gestört worden. 10. Er musste 
plötzlich weg und er wollte bei ihr durch mich entschuldigt werden. 

14. Переведіть на німецьку мову. Вживете присудок в пасиві.  

1. Вночі мене розбудив стук у двері. 2. У майбутньому центр Москви буде з'єднаний лініями 
метро з усіма віддаленими районами міста. 3. Нашої експедицією на півночі Росії вдруге виявлено 
нафту. 4. Вранці рано мене розбудив будильник. 5. Його знання з німецької мови були перевірені 
комп'ютерними тестами. 6. Своєю старанністю і здібностями він домігся великих успіхів у 
математиці. 7. Наша розмова була перервана телефонним дзвінком. 

15. Складіть з даних питань позитивні або негативні відповіді, вжийте їх в пасиві. 

Зразок:Professor Braun empfiehlt dieses Buch in deutscher Sprache, stimmt das? 

Ja (Nein), das stimmt (nicht), dieses Buch wird von Professor Braun (nicht) empfohlen. 

Dein Freund lud viele Gäste zum Abendessen ein, nicht wahr? 

Ich habe gehört, dass das Theater „Sowremennik“ noch ein Stück von Tschechow auffuhren wird. Oder 
irre ich mich? 

Ausländische Touristen besuchten viele Museen und Ausstellungen von Moskau, stimmt das? 

Dr. Kern wird bald Vorlesungen an der Moskauer Universität halten, weißt du das? 

Anna hat dich gestern angerufen, nicht wahr? 

Der Leser der Bibliothek muss einen Bestellzettel ausftlllen, um das benötigte Buch zu bestellen, oder? 

Wenn ich mich nicht irre, hat Peter von kurzem eine interessante Auslandsreise unternommen, stimmt’s? 

Lomonossow gründete die erste Universität in Russland im Jahre 1755 oder irre ich mich? 

Glauben Sie, dass man alle Reiseformalitäten in 10 Tagen erledigen kann? 

Die Neumanns erwarten uns um 6 Uhr, nicht wahr? 

 

16. Доповніть наступні речення. 

Es wurde gesagt, dass ... 

Es wurde berichtet, wie ... 

Es wurde behauptet, dass ... 



 

 

Es wurde erklärt, warum ... 

Es wurde erzählt, wie ... 

Es wurde beschlossen, wo ... 

Es wurde vorgeschlagen, wohin ... 

Es wurde gefragt, ob ... 

Es wurde versprochen, dass ... 

17. Сформулюйте вимоги, пропоновані студенту (слухачу) на іспиті з іноземної мови. Вжийте 
присудок в пасиві. 

Зразок: einen neuen Text lesen 

              Ein neuer Text muss gelesen werden. 

einige Stellen aus dem Text übersetzen 

den Inhalt des Textes nacherzählen 

die Fragen des Prüfers beantworten 

ein Gesprächsthema besprechen 

einige Sätze ins Russische übersetzen 

den Wortschatz prüfen 

eine Kontrollarbeit schreiben 

18. Замініть конструкцію з дієсловом sich lassen присудком в пасиві з модальним дієсловом або 
конструкцією із займенником man. 

Зразок: 1. Dieses Problem lässt sich bald lösen, sind Sie mit mir einverstanden? 

Ja. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dieses Problem kann bald gelöst werden. 

              2. Hier lässt es sich gut arbeiten, stimmt das? 

Ja, das stimmt. Hier kann man gut arbeiten. 

1. Diese Aufgabe lässt sich leicht lösen, sind Sie der gleichen Meinung? 2. In diesem Land lässt es sich 
gut leben, was sagen Sie 586 dazu? 3. In dem Lesesaal der Universität lässt es sich gut arbeiten, nicht 
wahr? 4. Diese Frage lässt sich im nächsten Unterricht besprechen, stimmt das? 5. Darüber lässt es sich 
streiten, nicht wahr? 

Diese These lässt sich nur mit Hilfe eines Experimentes überprüfen, bist du mit mir einverstanden? 7. In 
diesem Supermarkt lässt es sich bequem einkaufen, nicht wahr? 8. Meiner Meinung nach lassen sich 
diese Wünsche nicht so leicht erfüllen, stimmt’s? 9. Dieser Salat lässt sich essen, nicht? 10. Weißt du, ob 
ein Hotelzimmer sich noch reservieren lässt? 

19. Складіть репліку, що виражає заборону. 

Зразок:Der Kranke wird gestört. 

Der Kranke darf auf keinen Fall gestört werden. 

1. Man spricht laut im Lesesaal. 2. Im Hörsaal wird geraucht. 3. Am Strand wird Fußball gespielt. 4. In 
der Gaststätte wird Karten gespielt. 

Bei Rot wird die Straße überquert. 6. In das Geschäft werden Hunde genommen. 7. Viele historische 
Baudenkmäler werden zerstört. 8. Im deutschen Satz werden zwei Negationen gebraucht, oder? 9. 
Deutsche Substantive werden auch klein geschrieben, wie? 



 

 

20. Складіть за зразком питання до даних словосполученнь. 

Зразок: den Brief beantworten 

              Entschuldigen Sie, wann soll der Brief beantwortet werden? 

ein Telegramm aufgeben; 2. ein Paket von der Post abholen; 3. den Brief in den Briefkasten einwerfen; 4. 
die Firma „Mannesmann“ anrufen; 5. die Gäste vom Flughafen abholen; 6. Hotelzimmer reservieren; 7. 
die Einladungskarten verschicken; 8. die Glückwunschkarten senden; 9. den Wagen reparieren 

21 . Перекладіть на ніемецьку мову. Вжийте пасив . 

1. Як святкують у вашій країні Новий рік? 2. Щорічно в нашому місті будується багато красивих 
житлових будинків. 3. Ви знаєте, коли було засновано місто на Неві? - Петербург був заснований 
Петром I в 1703 р. 4. Нам розповіли, що в цьому місті жив і творив великий німецький поет 
Фрідрнх Шиллер. 5. Багато книг цього автора були переведені на російську мову. 6. На жаль, мені 
погано пояснили, як проїхати до порту, і мені довелося зробити великий гак. 7. Професора 
Крутова запрошують прочитати в Боннському університеті кілька лекцій з російської літератури. 
Лекції будуть прочитані німецькою мовою. 8. Я чув, що вам запропонували дуже цікаву роботу, 
це правда? 9. Пан Крюгер,вам дзвонили. - Хто мені дзвонив? - Якась жінка. 10. Було вирішено 
зробити поїздку по Рейну на пароплаві. 11  Ви знаєте журналіста Краузе? - Ні , він не був мені 
представлений. 12. На скільки років обирається федеральний канцлер ФРН? - Якщо я не 
помиляюся, його призначають за пропозицією федерального президента на 4 роки. 13. Коли був 
прийнятий основний закон (конституція ) ФРН? 14. Як ти думаєш, кого оберуть президентом 
цього разу? 15. Тебе взяли на роботу? 16. Всі формальності потрібно залагодити на цьому тижні. 
17. Потрібно вирішити ще багато проблем в галузі медицини. 18. Хворий зуб ще можна лікувати, 
його треба запломбувати. 19. Що порекомендував вам лікар? 20. Було запропоновано їхати у 
відпустку на машині. 21. Я люблю працювати в читальному залі , там мені не заважають. 22. 12 
квітня 1961 було здійснено перший політ людини, в космос. 23. У суботу та неділю тут не 
працюють. 24. Нам сказали, що місто Кельн було побудоване майже 2000 років тому. 25. Після 
того як були улагоджені всі справи, ми вирушили в дорогу. 26. У невеликому готелі нам 
запропонували дуже затишний і недорогий двомісний номер. 27. Скоро відкриється в 
Третьяковській галереї виставка картин сучасних художників. Мені хотілося б відвідати цю 
виставку. 28. Нам була обіцяна цікава програма перебування у столиці Німеччини. 29. Мої 
німецькі друзі запрошують мене в Дрезден. Мене чекають у червні або в липні. 30. Вас 
запрошують о 10 годині ранку. Ви будете представлені керівникові фірми. 

22. Відреагуйте на вимогу співрозмовника. 

Зразок:Bitte, schließen Sie endlich das Fenster! 

Es ist doch schon geschlossen. 

Bitte, benachrichtigen Sie alle Kollegen von der Stundenplanänderung! 2. Bitte, korrigieren Sie alle 
Fehler! 3. Bitte, lassen Sie unseren Computer reparieren! 4. Bitte, bringen Sie alle Papiere in Ordnung! 5. 
Bitte, lassen Sie den Motor Ihres Wagens prüfen. 6. Bitte, werfen Sie den Brief in den Briefkasten! 

23. Вжийте дані пари речень при короткому описі підходящої ситуації. 

Зразок :    Die Expedition wurde ausgerüstet. Die Expedition war gut ausgerüstet. 

  Die Expedition wurde von allen Teilnehmern sorgfältig vorbereitet. 

Die Expedition wurde mit allem Nötigen ausgerüstet. 

Als die Expedition schon völlig ausgerüstet war, machten sich die Teilnehmer auf den Weg. 

Der Kranke wurde untersucht. Der Kranke war untersucht. 2. Die Uhr wurde repariert. Die Uhr war 
repariert. 3. Das Warenhaus wird um Uhr geschlossen. Das Warenhaus ist um 8 Uhr schon geschlossen. 



 

 

Auf die Rückseite des Briefumschlags wird die Adresse des Absenders geschrieben. Die Adresse ist 
schon geschrieben. 5. Einige Bücher werden telefonisch bestellt. Alle Bücher sind schon telefonisch 
bestellt. 6. Nach und nach wurden die Schäden des Krieges beseitigt. Alle Schäden des Krieges sind 
schon beseitigt. 7. Wir wurden zum Feiertag eingeladen. Viele Gäste sind schon eingeladen. 

24. Вставте дієслова sein або werden 

1. Endlich führte er ein richtiges Beispiel an. Jetzt bin ich sicher, dass j die Regel verstanden ... .2. 
Während der Pause gingen wir auf und ab. Es ... viel diskutiert und gescherzt. 3. Was soll ich dir 
erzählen, ich bin jetzt Arbeiter, damit... alles gesagt. 4. In unserer mechanischoptischen Industrie ... 
bereits das Weltniveau erreicht. 5. Diese unsterblichen ", Werke ... von den großen Musikern geschaffen. 
6. Zeigen Sie mir bitte . ihr Heft, ich möchte sehen, wie ihre Arbeit geschrieben .... 

25. Перекладіть на німецьку мову.  

1. Я увійшов до кімнати. Вікно було зачинене. Було дуже душно, і мені довелося його відкрити. 2. 
Зазвичай вистави в театрах закінчуються о 23 годині. 3. По дорозі вона хотіла зайти до магазину,: 
але він о 10:00 був вже зачинений. 4. Цей роман ще, на жаль, не виданий. 5. Всі місця в залі були 
зайняті, і мені довелося стояти. 6. Художня виставка відкривається о 10 годині ранку. 7. Його план 
здійснений; всі пошкодження усунені. Машина працює відмінно. 8. Це місто було засновано в 
1900 році. 9. Робота написана прекрасно. 

26. Вставте відносні займенники der, die, das у відповідному відмінку. 

а) 1. Ich habe das Buch, -du mir geschenkt hast, noch nicht gelesen. 

Ich habe meinem Freund, ... gestern Geburtstag hatte, eine Briefmarkensammlung geschenkt. 3. Mein 
Freund, ... wir gestern im Theater begegneten, ist Maler. 4. Die Arbeit, ... du machen sollst, ist nicht 
schwer. 5. Wo ist der Brief, ... gestern gekommen ist? 6. Wo ist  das Telegramm, ... heute Morgen 
eintraf? 7. Wo ist die Illustrierte, ...  ich gestern mitgebracht habe? 8. Hast du die Bücher, ... auf dem 
Tisch liegen, gelesen? 9. Das Mädchen, ... Sie mir gestern vorstellen wollten, ist meine alte Bekannte. 10. 
Die Mahlzeit, ... wir abends einnehmen, ist nicht so reichlich wie das Essen, ... wir mittags einnehmen. 
11. Der Zug, ... morgens als erster fährt, ist meist leer. 

б) 1. Die Ereignisse, über ... du mir erzählst, kenne ich schon. 2. Die Begegnung, auf ... sie hofft, 
findet leider nicht statt. 3. Die Schauspielerin, für ... ich so schwärme, tritt in der heutigen Aufführung 
auf, 4. Das Kind, für ... die Mutter so gesorgt hat, ist jetzt gesund und munter. 5. Die Zeit, in ... wir leben, 
ist reich an Ereignissen. 6. Die Absicht, in er das gemacht hatte, ist mir unbekannt geblieben. 7. Die 
Sache, nach ... ich ihn fragte, war auch ihm unbekannt. 

27. Перетворіть наступні речення: замініть речення, дані в дужках, означальними підрядними. 

а) Зразок:Ich zeige euch das Dorf. (In diesem Dorf habe ich mich im vorigen Sommer erholt). 

Ich zeige euch das Dorf, in dem ich mich im vorigen Sommer erholt habe. 

In Dresden besuchten wir die Gemäldegalerie. (Diese Gemäldegalerie ist weltbekannt). 2, Ich erinnere 
mich oft an Weihnachten. (Diese Weihnachten habe ich in Deutschland erlebt). 

Wir fahren jetzt an dem Baudenkmal vorbei. (Dieses Baudenkmal ist im 16. Jahrhundert errichtet 
worden). 4. Am dritten Tag unseres Aufenthaltes in Berlin machten wir einen Ausflug nach Potsdam. 
(Dieser Ausflug machte auf alle einen großen Eindruck). 5. Ich möchte im Hotel absteigen. (Dieses Hotel 
ist mir von meinem Freund empfohlen worden). 6. Wir haben vor, uns in einem Sanatorium zu erholen. 
(Dieses Sanatorium befindet sich im Gebirge). 7. Die Ausstellung wird gern besucht. (Diese Ausstellung 
ist erst vor kurzem eröffnet worden). 

Die Arbeit wird bis Ende Mai fertig sein. (Diese Arbeit wird von allen Expeditionsteilnehmem 
durchgeführt). 9. Der Regen hat mich bis auf die Haut durchnässt. (Der Regen hörte den ganzen Tag nicht 
auf). 



 

 

Die Gäste kommen aus der BRD. (Wir haben für sie in diesem Hotel schöne Zimmer bestellt). 11. Wir 
erinnern uns oft an den Besuch von Sankt-Petersburg. (Wir verbrachten in Sankt-Petersburg drei Tage). 
12. Die Besucher waren sehr freundlich. (Ich wurde diesen Besuchern vorgestellt). 13. Das Bauwerk 
wurde während des Krieges völlig zerstört. (Die Stadtbewohner waren auf das Bauwerk sehr stolz). 

Wir bewunderten die Kostbarkeiten und Sammlungen in diesem Museum. (Das Museum war so reich 
daran). 

 б)Зразок:Er hat zwei Stunden auf den Freund gewartet. 

(Aber der Freund ist nicht gekommen.) 

Der Freund, auf den er zwei Stunden gewartet hat, ist nicht gekommen. 

Er hat ihn nach der Anschrift gefragt. (Sie war falsch). 2. Wir warteten lange auf gutes Wetter. (Endlich 
kam es). 3. Die Lage konnte man noch bessern. (Ich befand mich darin ziemlich lange). 4. Die Nachricht 
erfuhr ich aus seinem Brief. (Ich freute mich über die Nachricht). 5. Die Schmerzen im Hals sind schon 
nicht mehr da. (Er klagte über Schmerzen im Hals). 6. Ich werde meine Ferien an der See verbringen. 
(Ich freue mich schon auf die Ferien). 

Зразок .Ich kenne den Maler gut. (Seine Gemälde sind jetzt im Stadtmuseum ausgestellt). 

Ich kenne den Maler gut, dessen Gemälde jetzt im Stadtmuseum ausgestellt sind. 

Wir fahren nicht ins Gebirge. (Wir kennen die Schönheit des Gebirges schon). 2. Kennen Sie die beiden 
Leute? (Die Koffer der Leute stehen hier). 3. Ich sprach mit dem Studenten. (Sein Name ist mir 
entfallen). 4. Wie heißt der Professor? (Sie feiern den Geburtstag des Professors). 5. Besuchen Sie dort 
die Museen? (Ihre Gemäldesammlungen sind die bedeutendsten der Welt). 6. Ich sah den Berg. (Sein 
Gipfel ist fast unerreichbar). 7. Ich kann die Namen der Eltern nicht nennen. (Ihre Kinder lernen 
schlecht). 8. Die Stadt wird mit jedem Jahr schöner. (Ihre Wunden sind nach dem Krieg geheilt). 

Er kennt diese Frau. (Ihre Schwester ist eine berühmte Schauspielerin). 10. Ich kenne diesen Jungen. 
(Sein Vater ist jetzt auf Dienstreise). 

28. Підтвердіть висловлювання співрозмовника. 

Образец: Ist das der Wagen, den du vor kurzem gekauft hast? 

Ja, das ist gerade der Wagen, den ich vor kurzem gekauft habe. 

Ist das das Schiff, mit dem Sie Ihre letzte Wolgareise unternommen haben? 2. Ist das das Dorf, in dem du 
deine Sommerferien verbringst? 

Ist das das Mädchen, das du am Sonntag beim Tanzen kennen gelernt hast? 4. Ist das das Buch, das von 
unserem Lektor empfohlen worden ist? 5. Ist das der Mann, der Ihre Delegation als Dolmetscher betreut 
hat? 6. Ist dss das Haus, in dem der große Goethe geboren wurde? 7. Sind das die Städte, die wir während 
unserer Europareise besuchen werden? 8. Ist das die Frau, über die du mir so viel erzählt hast? 9. Ist das 
die Wohnung, von der du so lange geträumt hast? 

Sind das die Gemälde, die dir so gut gefallen? 11 .Ist das das Hotel, in dem die Touristen aus Russland 
untergebracht worden sind? 12. Ist das der Fluss, an dessen Ufer ihr das Zelt aufgeschlagen habt? 

29 . Перекладіть німецькою мовою. 

1. Я дуже добре пам'ятаю той будинок, в якому жив в дитинстві. 

2. Друзі, у яких я провів свою відпустку в минулому році, запрошують мене знову приїхати до них 
на літо. 3. Поїздка по Рейну, яку ми зробили цього літа, справила на всіх велике враження. 4. Мені 
хотілося б познайомити вас з викладачем , котрий навчав мене іноземної мови. 5. Газети та 
журнали, які друкуються в Гамбурзі, охоче читають у всьому світі. 6. Ми їхали по Рейну, краса 
якого оспівана багатьма поетами. 7. Нещодавно я придбав машину «Фольксваген», на якій я 
збираюся зробити невелику подорож по Німеччині. 8. Мені запропонували кімнату в невеликому 



 

 

затишному готелі, з вікон  з якого я міг милуватися прекрасним Рейном. 9. Гамбург, історія якого 
почалася ще в 9 столітті, є сьогодні красивим сучасним портовим містом. 10. Генріх Гейне, вірші 
якого перекладено багатьма мовами світу, народився в Дюссельдорфі. 11. У Кельні ми, звичайно, 
оглянули Кельнський собор , який є символом міста на Рейні і зразком готичного стилю. 12. 
Завтра ми їдемо в місто Веймар, де жили і творили великі німецькі поети Йоганн Вольфганг Гете і 
Фрідріх Шиллер. У центрі міста ми побачимо Національний німецький театр, перед будівлею 
якого знаходиться пам'ятник Гете і Шіллера. 13. Великий театр, в якому ми будемо слухати оперу 
Чайковського « Іоланта», є одним з найстаріших музичних театрів Москви. 14. Німеччина ввозить 
сировину , якою вона бідна, а саме, природний газ, нафту , залізні руди. 15 . Що це за будівля, повз 
якого ми тільки що проїхали? - Це нова будівля рейхстагу. 16. Книга, якою ви цікавитеся, на жаль 
, вже розпродана. 

30. Перекладіть на російську мову, зверніть увагу на значення модальних дієслів для вираження 
речення. 

Es muss in der Nacht stark geschneit haben. Auf den Straßen liegt tiefer Schnee. 2. Er muss zu Hause 
sein. Das Telefon ist besetzt. 3. Die Temperaturen sollen auf minus 20 Grad gesunken sein. 4. Er will 
diesen Mann nie gesehen haben. 5. Er mag unseren Brief noch nicht erhalten haben. - Ja, Vielleicht ist es 
so. 6. Sie kann über Weihnachten bei den Eltern gewesen sein. - Das ist möglich. 7. Er muss sich über 
unseren Brief schrecklich geärgert haben. 8. Ich habe Angst, dass er mich gesehen haben kann. 9. Die 
Stadt soll während des Krieges völlig zerstört worden sein. 10. Diese Schauspielerin mag 80 Jahre alt 
sein, aber sie sieht noch ganz gut aus. 11. In der Türkei soll gestern wieder ein starkes Erdbeben gewesen 
sein. 12. Er hat erst vor Minuten das Haus verlassen. Er kann noch nicht im Büro sein.  13.Es muss heute 
Nacht kalt gewesen sein, das Wasser ist zugefroren. 

Der Unbekannte will diesen Unfall mit seinen eigenen Augen gesehen haben. 15. Er muss bei seiner 
Suche nach einer besseren Stellung keinen Erfolg gehabt haben. 16. Sie sehen ausgezeichnet aus, Sie 
müssen sich gut erholt haben. 17. Nach Angaben der Polizei soll hier ein Unfall passiert sein. 18. Sie 
mögen schon Recht haben. 19. Er will davon gar nichts gewusst haben. 20. Er muss nach Berlin gefahren 
sein, denn wir bekamen soeben von dort sein Telegramm. 21. Er muss die Prüfung gut bestanden haben. 
Er hat sich darauf gründlich vorbereitet. 

31.Виразіть припущення або твердження за допомогою модальних дієслів. 

Зразок:Niemand meldet sich. Vielleicht ist mein Freund verreist. Ja, er kann verreist sein. 

Vielleicht wartet mein Freund auf mich auf dem Bahnhof. 

Vielleicht ist Herr Krause von seiner Urlaubsreise schon zurückgekehrt sein. 3. Er hat sicher die Prüfung 
bestanden. 4. Sie hat die Arbeit sicher schon erledigt. 4. Sie haben den Film wahrscheinlich schon einmal 
gesehen. 5. Sie hat in der Schule nach ihren Worten gut gesungen. 6. Sie haben, wie man sagt, in aller 
Stille geheiratet. 7. Mein Freund hat bestimmt an diesem Turnier teilgenommen. 8. Er kennt nach seinen 
Worten dieses Mädchen nicht. 9. Es ist, wie man mir sagte, eine sehr interessante Aufführung gewesen. 
10. Wie er sagt, hat er kem Interesse für diese Arbeit. 11. Man sagt, der junge Arbeiter wird gelobt. 12. 
Man sagt, der neue Bewerber ist eingestellt worden. 

32. Переведіть на німецьку мову. Вживете для вираження припущення модальнідієслова.                                                                                                                              
1. Робота безперечно йому вдалася. Всі його хвалять. 2 . Кажуть , що ці будинки були побудовані 
ще до війни. 3. Де я могла загубити свої рукавички? 4. Ви, можливо , помилилися. 5. Пан Керн , 
мабуть, поїхав.  Я його не бачу вже кілька дныв. 6. Вона могла не встигнути на останній поїзд. 7. 
Він стверджує, що раніше не бачив цієї людини. 8. Говорили , що туристи задоволені своєю 
поїздкою до Німеччини.  9. Кажуть, що цей собор був побудований в 13 столітті. 10. Ви, мабуть, 
мене не зрозуміли. 11. Кажуть , ваш брат блискуче закінчив університет. - Так , він зараз працює 
над дисертацією. 12. Можливо, він приїжджав до мене, коли я був в інституті. 13. Учасники 
експедиції вже напевно підготувалися до від'їзду. Вони вже купили квитки на поїзд. 14. Ви , 
напевно , багато подорожували у своєму житті, ви так цікаво розповідаєте про різні країни . 15. 
Чому діти досі не повернулися додому? - Можливо , вони заблукали в лісі. 16. Коли ми бачилися з 
вами в останній раз? - О , мабуть, це було років 5 тому, а може бути і більше. 16 . Студент Карпов 



 

 

зробив дуже цікаву доповідь . Він, напевно, багато працював над нею. 18. Кажуть, ваша стаття 
була опублікована в журналі «Наука і життя» . 19. Він стверджує , що колись добре грав у шахи . 
20. Кажуть, що прем'єра в театрі « Сучасник » мала великий успіх. 21. Як ти думаєш , скільки 
років їй може бути? 

33. Утворіть прикметники з суфіксом- bar від наступних дієслів і перекладіть їх 
російською мовою.                                                                                                                                     
waschen « прати» , verzeihen « вибачати », danken « дякувати », bemerken « помічати », ausfullen « 
заповнювати », tragen «носити», bewohnen « мешкати», durchführen «проводити», kontrollieren 
«контролювати », lesen «читати», übersetzen « перекладати», trinken «пити». 

34.Утворіть речення за зразком.                                                                                                  
Образец:Dieses Wasser ist zu trinken. 

Dieses Wasser ist trinkbar. 

Die Stadt ist m zwei Stunden zu erreichen.    

Das Problem ist schwer zu lösen.  

Dieses Gemüse ist noch nicht zu essen.    

Das Buch ist kaum zu lesen.     

Dieser CD-Player ist leicht zu tragen.   

Erst Anfang Mai ist diese Expedition durchzuführen.     

Der Fernseher ist per Fernbedienung einzuschalten.     

35. Утворіть прикметники з суфіксом-lieh. Наведіть до них антоніми з приставкою un-. 
Перекладіть ці пари слів на російську мову. lösen «розчиняти», verzeihen «вибачати», schaden 
«шкодити», vergessen «забувати», loben «хвалити».  

36. Перетворіть наступні пропозиції, використовуйте конструкцію sein + zu + інфінітив. 

Die Kälte ist kaum erträglich.      

Seine Antwort ist schwer erklärlich.   

Seine Tat ist nicht verständlich.   

Ihre Leistungen sind löblich.  ____    

 

37. Замініть у наступних реченнях складений іменний присудок на складний дієслівний присудок 
з відповідним модальним дієсловом. 

Зразок:Die Flüssigkeit ist trinkbar. 

Man kann die Flüssigkeit trinken. 

а) 1. Die Stadt ist in einer Stunde erreichbar. 2. Die Unterschrift ist kaum lesbar. 3. Diese Straße ist 
in zwei Spuren befahrbar. 4. Sein Vorschlag ist zur Zeit nicht realisierbar. 5. Das Problem war leicht lös-
bar. 6. Dieser Pilz ist nicht essbar. 7. Das Wasser hier ist nicht trinkbar. 

б) 1. Seine Antwort ist leicht erklärlich. 2. Die Frage ist ganz verständlich. 3. Der Mensch ist 
sterblich. 4. Das ist eine löbliche Idee. 

Er brachte mir eine erfreuliche Nachricht. 6. Es ist kaum glaublich. 7. Ein solches Buch ist verkäuflich. 8. 
Die Kälte ist kaum erträglich. 9. Sein Plan ist sehr löblich. 10. Unsere Erlebnisse waren unvergesslich. 

38. Наведіть російські еквіваленти наступних складних слів. 



 

 

die Freiheit: Grundfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Denkfreiheit, Wahlfreiheit, Zollfreiheit, 
Völkerfreiheit, Geistesfreiheit, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, 
Handelsfreiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, 

Religionsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Organisationsfreiheit. 

39. Перекладіть наступні слова і вирази на російську мову. 

etw. in der Hand halten; einen Vortrag halten; eine Vorlesung halten; das Wort halten; sich aufhalten; 
anhalten v/; erhalten v/; enthalten vt\ sich verhalten; Wie verhalten Sie sich zu ihm? das Verhalten; das 
Gehalt; der Inhalt; inhaltsarm; inhaltsreich; mhalts- los; die Inhaltslosigkeit; der Aufenthalt; die 
Haltestelle; per Anhalter fahren; behalten; im Kopf behalten; sich unterhalten über (Akk.); sich mit. etw. 
unterhalten; unterhaltenvt; halten von gute Beziehungen zu jmdm.unterhalten; die Unterhaltung; die 
Unterhaltungsmusik; die Unterhaltungslektüre; das Inhaltsverzeichnis; das Verhältnis, die Verhältnisse 

40. Вставте відповідні за змістом слова, наведені нижче. 

1. Herr Kotow ... gestern einen interessanten Vortrag über moderne Kunst ... 2. Ich ... ihn für einen guten 
Freund. 3. Wo ... Sie ... in der Pause mit dem Professor ...7 4. Meiner Meinung nach ... er ... gut zu dir. 5. 
Unser Land ... diplomatische Beziehungen zu vielen Ländern der Welt. 6. Warum ... du ... so lange im 
Institut... 7. Weswegen ...Sie von dem Verkehrspolizisten? (Passiv Perfekt) 8. Er versteht... in jeder 
Gesellschaft zu ... 9. Ich kann diese schweren Wörter nicht ... 10. Was ... dum der Hand? 11. Nach der 
Schule begann der Junge m einem Werk zu arbeiten, um seine älteren Eltern zu ... 12. Ich weiß nicht, wie 
ich ... in dieser Situation... soll. 13. Wir ... Ihren Brief vom 5. ... 14. Der neue Text ... viele unbekannte 
Wörter und Redewendungen. 15. Es ist unmöglich» so viele Ziffern im Gedächtnis zu ... 16. Am Abend 
... sich die Jugendlichen mit Musik ... 17. Der Zug ... hier 5 Minuten. 18. Warum ... du dein Wort nicht,..? 
19. Er hat eine große Familie zu ... 20. Was ... Sie ... den letzten Ereignissen in unserer Stadt? 

halten, sich aufhalten, anhalten, erhalten, enthalten, sich verhalten zu, behalten, unterhalten, sich über 
etw. unterhalten, sich mit etw. unterhalten, halten für, halten von 

41. Перекладіть на російську мову, зверніть увагу на переклад виділених слів. 

1. Wie wurde die neue Aufführung des Stücks „Die Möwe“ von Tschechow aufgenommen? 2. Der Arzt 
sagte, dass ich diese Arznei regelmäßig einnehmen soll. 3. Bei dieser Expedition muss man natürlich das 
Wetter in Kauf nehmen. 4. Haben Sie die Einladung des Herrn Berger angenommen? 5. Es tut mir leid, 
aber Ihren Vorschlag, am Ausflug zum Müggelsee teilzunehmen, kann ich jetzt nicht annehmen. 6. Vor 
dem Schlafengehen nahm sie ein warmes Bad. 8. Wir bitten Sie, Frau Müller, unser bescheidenes 
Geschenk entgegenzunehmen. 8. Wissen Sie, wann Doktor Kern empfängt? - Doktor Kern hat 
Sprechstunde von 9 bis 3 Uhr jeden Tag. 9. Entschuldigen Sie mich, ich habe Sie für einen anderen Mann 
596 gehalten. 10. Mein Mann bedauert sehr, Sie nicht empfangen zu können. 11. Wann sind Sie in diese 
Partei aufgenommen worden? 

42. Перекладіть на німецьку мову наступні словосполучення, приймати гостей; приймати 
подарунок; приймати ліки; приймати їжу; приймати ванну; приймати запрошення (пропозиція); 
приймати щось до уваги (розрахунок); приймати когось. за когонебудь; приймати хворих; 
приймати відвідувачів. 

43. Переведіть німецькою мовою. 

1. Мені дуже шкода, але я не можу прийняти ваше запрошення, так як я завтра їду. 2. Коли ви 
можете мене прийняти, пане директор? 3. Які ліки ти приймаєш від головного болю? 3. Глядачі 
тепло прийняли молоду виконавицю головної ролі. 5. За кого ти мене приймаєш? 6. Він із 
вдячністю прийняв нашу пропозицію. 7. Пане офіціант, прийміть, будь ласка, моє замовлення; я 
дуже поспішаю. 8. Його прийняли в школу, коли йому ще не було шести років. 9. Ти замерзла, я 
раджу прийняти тобі теплу вану. 10. Коли приймає зубний лікар? 11. Як вас приймали в 
посольстві? 12. Твоя пропозиція їхати у відпустку на машині приймається. 

46. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. 



 

 

auf Vorschlag; auf seine Bitte; auf Empfehlung; auflnitiative; auf den Rat des Arztes; auf Befehl; auf 
meinen Wunsch; auf Beschluss; auf Bestellung; auf Einladung. 

47. Перекладіть німецькою мовою. 

1 . За порадою лікаря я вирішив відпочити цього року на морі. 2. Це рішення було прийнято з 
ініціативи уряду. 3. За чиєю рекомендацією ви звернулися в нашу фірму?  4. За пропозицією 
федерального президента ФРН бундестаг ФРН обирає федерального канцлера. 5. Я приїхав на 
прохання керівництва фірми. 6. Ви можете вибрати в нашому магазині все необхідне за своїм 
бажанням. 7. За чиїм наказом  він був заарештований? 8. На замовлення пана Мюллера таксі 
прибуло через десять хвилин. 9. На запрошення господині гості сіли за великий круглий стіл. 

 

Кредит 4. Подорож до Німеччини (2ч.). 
Практичне заняття 1 – Подорож до Німеччини (2 години). 

Текст: Eine Reise von Hamburg nach München (Fortsetzung) 
Граматика: кон'юнктив (утворення і вживання).  
Словотвір: утворення прикметників за допомогою суфіксів -haft і-sam. 
 

 Кон'юнктив 
Дієслівні форми кон'юнктива (умовного, умовного способу) характеризують дію як нереальну, а 
не як дійсну дію, яка передається дієсловами в індикативі (в дійсному способі). 
Утворення кон'юнктива  

Презенс кон'юнктива 
Презенс кон'юнктива утворюється з основи дієслова за допомогою суфікса-е. У 1-му і 3-му особі 
однини. Кореневі голосні а,о, u, au, е сильних дієслів не змінюються. 

 Слабкі дієслова Сильнідієслова 

Однин
а 

ich mal-e 

 du mal-e-st 

er mal-e 

tanz-e 

tanz-e-st 

tanz-e 

fahr-e 

fahr-e-st 

fahr-e 

nehm-e 

nehm-e-st 

nehm-e 

lauf-e 

lauf-e-st 

lauf-e 
Множи
на 

 

wir mal-e-n  

ihr mal-e-t 

sie mal-e-n 

tanz-e-n 

tanz-e-t 

tanz-e-n 

fahr-e-n 

fahr-e-t 

fahr-e-n 

nehm-e-n 

nehm-e-t 

nehm-e-n 

lauf-e-n 

lauf-e-t 

lauf-e-n 

Презенс допоміжних дієслівhaben, sein, werden 

Однина ich habe  

du habest  

 h b  

sei 

sei(e)st 

i 

werde 

werdest 

d  Множина wir haben seien werden 
 ihr habet sei(e)t werdet 
 sie (Sie) haben seien werden 
Презенс кон'юнктива модальних дієслів 

Однина ich müsse solle wolle könne möge dürfe 
число du müssest sollest wollest könnest mögest dürfest 
 er müsse solle wolle könne möge dürfe 
 



 

 

Множ. wir müssen sollen wollen können mögen dürfen 
 ihr müsset sollet wollet könnet möget dürfet 
 sie (Sie) müssen sollen wollen können mögen dürfen 

Претерит кон'юнктива 
Претерит кон'юнктива слабких дієслів повністю збігається з претеритом індикатива. 

Сильні дієслова мають суфікс -е, який додається до основи, і закінчення індикатива. Кореневі 
голосні а, о, u приймають умляут. 
 

 Слабкі 

дієслова 

Сильні 

   дієслова 

Змішані дієслова 

Однина ich mal-te 

du mal-te-st 

er mal-te 

käm-e 

käm-e-st 

käm-e 

nenn-te 

nenn-te-st 

nenn-te 

sende-te 

sende-te-st 

sende-te 

däch-te 

däch-te-st 

däch-te 
Множи
на 

 

wir mal-te-n  

ihr mal-te-t  

sie mal-te-n 

käm-e-n 

käm-e-t 

käm-e-n 

nenn-te-n 

nenn-te-t 

nenn-te-n 

sende-te-n 

sende-te-t 

sende-te-n 

däch-te-n 

däch-te-t 

däch-te-n 

Претерит допоміжних дієслів haben, sein, werden 

Однина ich hätte 

 du hättest 

 er hätte 

wäre 

wär(e)st 

wäre 

würde 

würdest 

würde 

Множина wir hätten 

 ihr hättet  

sie (Sie) hätten 

wären 

wär(e)t 

wären 

würden 

würdet 

würden 

Претерит кон'юнктива модальних дієслів 

Однина ich 

du 

 

müsste 

müsstest 

ü  

sollte 

solltest 

ll  

wollte 

wolltest 

ll  

könnte 

könntest 

kö  

möchte 

möchtest 

ö h  

dürfte 

dürftest 

dü f  Множина wir 

ihr 

i  

müssten 

müsstet 

ü t  

sollten 

solltet 

llt  

wollten 

wolltet 

llt  

könnten 

könntet 

kö t  

möchten 

möchtet 

ö ht  

dürften 

dürftet 

dü ft  Перфект, плюсквамперфект, фут урум кон'юнктива 

Тимчасові форми перфект, плюсквамперфект, фут урум (тобто ті, які утворюються за допомогою 
допоміжних дієслівhaben, sein, werden) відрізняються від форм індикатива тільки тим, що 
допоміжні дієслова стоять у кон'юнктиві. 

Перфект конъюнктива 

Однина Ich habe 

Du habest 

 

 

Ich sei 

Du sei(e)st 

 

 



 

 

Er habe gemacht Er sei 

 

 

gefahren 

Множина Wir haben 

Ihr habet 

sie  (Sie) haben 

Wir seien 

Ihr seien 

sie  (Sie) seien 

Плюсквамперфект кон'юнктива 

Однина Ich hatte 

Du hättest 

Er hätte 

 

 

gemacht 

Ich wäre 

Du wär(e)st 

Er wäre 

 

 

 

 

gefahren 

Множина Wir hätten 

Ihr hättet 

sie  (Sie) hätten 

Wir wären 

Ihr wär(e)t 

sie  (Sie) wären 

Футурум кон'юнктива 

Однина Ich werde 

Du weirdest 

Er werde 

lesen Множина Wir warden 

Ihr werdet 

sie  (Sie) werden 

lesen 

Кондиціоналіс I 

У групу форм кон'юнктива входить кондиціоналіс. 

Він утворюється за допомогою прете рита кон'юнктива дієслова werden і інфінітива смислового 
дієслова. Кондіціоналіс служить для заміни форм кон'юнктива, що збігаються з формами 
індикатива. 

Однина Множина 

ich würde 

du würdest 

er würde  

 

lesen 

 

 

wir würden  

ihr würdet   

sie (Sie) würden  

 

lesen 

 

 

 

Вживання кон'юнктиву 
При вживанні дієслова в кон'юнктиві розрізняють кон'юнктив I-презентних форми (презенс, 
перфектіфутурум)і кон'юнктив II – претерітальні форми (Претер, плюсквамперфект і 
кондиціоналіс). 
Вживання кон'юнктиваII (претерітальнихформ) 
Кон'юнктивII вживається для вираження нереального дії дієслів, що позначають, наприклад, 
нереальне бажання, нереальну можливість, нереальну умову(в українській мові претерітальним 
формам відповідає дієслово в минулому часі з часткою «б».) 
Для вираження нереального дії, що стосується: 
а) до теперішнього або майбутнього часу, використовується дієслово в Претериті кон'юнктива 
абокондиціоналіс:  



 

 

б)до минулого, використовується плюсквамперфект кон'юнктива.  
Нереальне бажання: 
а)Wenn er jetzt hier wäre! Якби він був зараз тут! 
При опущенні сполучника дієслово ставиться на перше місце: 

Wäre er jetzt hier!  

Ich kaufte (würde) mir diese Handtasche gern 
(kaufen). 

Wir führen (würden) nächste Woche lieber mit 
aufs Land (fahren). 

Я охоче купила б цю сумочку! 

Ми поїхали б краще наступного тижня з вами 
на дачу. 

Wenn du doch wenigstens noch einen Tag bei 
uns bleiben möchtest! 

Möchtest du doch wenigstens noch einen Tag 
bei uns bleiben!, 

Якби ти хоч ще на один день побажав побути у 
нас! 

6) Wir wären gern vergangene Woche mit aufs 
Land gefahren! 

 

Ми з задоволенням з'їздили б з вами минулого 
тижня на дачу! 

Нереальна можливість: 

a) Mit seiner Hilfe schafften (würden) wir diese 
Arbeit schon heute (schaffen). 

Mit seiner Hilfe könnten wirdiese Arbeit schon 
heute schaffen. 

Mit einem Wagen wären wir gestern früher 
angekommen. 

 

З його допомогою ми впоралися б із цією 
роботою ще сьогодні. 

З його допомогою ми змогли б впоратися з цією 
роботою ще сьогодні.  
На машині ми прибули б учора раніше 

 

 

Mit seiner Hilfe hätten wie diese Arbeit schon 
gestern geschafft. 

Mit seiner Hilfe hätten wir diese Arbeit schon 
gestern schaffen können. 

 

З його допомогою ми впоралися б із цією 
роботою ще вчора. 

З його допомогою ми могли б ще вчора 
впоратися з цією роботою. 

Для вираження можливої, але не дії, яка відбулась дієслово вживається в Плюсквамперфект 
кон'юнктива в поєднанні з прислівниками beinahe, fast і деяких інших.  
На відміну від української мови заперечення в таких реченнях не вживається: 

Нереальна умова: 
Звичайно виражається в складнопідрядному реченні: 

Auf dem nassen Asphalt wäre unser Auto 
beinahe ins Schleudern geraten. 

Ach, fast hätte ich vergessen: deine Tochter 
bat um Rückruf. 

 

На мокрому асфальті нашу машину трохи не 
занесло.  

Ах, мало не забула, твоя дочка просила тебе 
їй зателефонувати. 



 

 

а) Wenn ich heute Abend Zeit hätte, so ginge 
(würde) ich mit ins Theater (gehen). 

Wenn er jetzt nicht krank wäre könnte er nächste 
Woche nach Deutschland fahren. 

б) Wenn er damals nicht krank gewesen 
wäre, so wäre er nach Deutschland gefahren. 

Wir hätten diese Arbeit früher geschafft, wenn Sie 
uns damals hätten helfen können. 

 

Якби у мене сьогодні ввечері був час, я 
пішла б з вами в театр. 

Якби він зараз не був хворий, він міг би 
наступного тижня поїхати до Німеччини 
Якби він тоді не був хворий, він поїхав би до 
Німеччини. 

Ми раніше впоралися б з цією роботою, якби 
ви нам тоді змогли допомогти. 

Зверніть увагу на порядок слів у підрядному реченні в тих випадках, коли модальне дієслово 
вживається в Плюсквамперфект.  
Кон'юнктівII часто вживається: 
-При некатегоричності, ввічливому, нерішучому висловлюванні, при ввічливому проханні тощо, 
часто в поєднанні зі словами bitte, gern, lieber, amliebsten та ін: 
Ich hätte lieber mit dem Chef gesprochen. Краще б я поговорив з начальником. 
-При некатегоричності затвердження про досягнення мети: 
Endlich wären wir an Ort und Stelle.Ну, нарешті, здається, ми прибули. 
Es wäre alles. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ну ось, здається все. Дякую за увагу. 
Ich könnte Ihnen ein paar bekannte Namen nennen. Die wären? 
Я міг би назвати декілька прізвищ. – Яких саме? 
Утворення прикметників за допомогою суфіксів -haft и -sam 
За допомогою суфікса-haft від іменників утворюються прикметники:  
1) зі значенням наявності якоїсь ознаки, забезпечені чимось. В українській мові їм іноді 
відповідають прикметники з суфіксами-н (ний). 
derFehler«помилка»: fehler +-haft = fehlerhaft «помилковий» derVorteil «вигода»: vorteil +-haft = 
vorteilhaft «вигідний»; 
2) зі значенням ознаки, що виражається у подібності з чимось., кимось. dasKind «дитина»: kind+-
haft =kindhaft «дитячий, як у дитини» dasMädchen «дівчина»: mädchen+-haft =mädchenhaft 
«дівочий; дівоцький» 
За допомогою суфікса -sam від дієслів утворюються прикметники:  
1) із значенням активності, придатності, здібності. В українській мові їм відповідають 
прикметники з суфіксами-ий(тий),-ий(ний). 
arbeiten«працювати»: arbeit+-sam =arbeitsam«працьовитий, старанний».  
2) зі значенням дії і стану людини:  
empfinden«відчувати»: empfind+-sam =empfindsam«чутливий»  
schweigen«мовчати»: schweig+-sam =schweigsam«мовчазний». 
 

Практичне заняття 2 – Подорожуючи Рейном (2 години). 

EINE REISE VON HAMBURG NACH MÜNCHEN 
(Fortsetzung) 
Nun bin ich seit gestern in Bonn. Bonn war lange eine Stadt der hohen Politik und ein Mittelpunkt 

im Werden eines neuen Europas. Früher kamen Besucher, Deutsche und Ausländer, um an der bekannten 
Universität zu studieren, um das Beethovenhaus zu besuchen, um sich die mittelalterlichen Kirchen und 
Bauten anzusehen und um die Schönheit der Rheinlandschaft zu genießen. Heute kommen nicht nur die 
Touristen, sondern auch viele Diplomaten und Geschäftsleute aus der ganzen Welt nach Bonn. 

Ich saß am Rheinufer und las, was Beethoven über Bonn geschrieben hatte, nachdem er Bonn 
verlassen hatte: „Mein Vaterland, die schöne Gegend, in der ich das Licht der Welt erblickte, ist immer 
noch schön und deutlich vor meinen Augen, als da ich Euch verließ; kurz, ich werde die Zeit als eine der 
glücklichsten Begebenheiten meines Lebens betrachten, wo ich Euch Wiedersehen und unseren Vater 
Rhein begrüßen kann.“ 



 

 

Wie sieht sein Bonn heute aus? Neben mittelalterlichen Bauten wie dem Münster stehen die 
neuesten Gebäude des zwanzigsten Jahrhunderts. Wenn ich eine Straße weitergehe, so sehe ich neben 
dem Beethoven-Denkmal die modernsten Büro- und Geschäftshäuser. Etwas weiter südlich liegt die 
Universität und gleich anschließend das ehemalige Regierungsgebäude aus Stein, Stahl und Glas. 

Mich interessiert die Universität besonders. Was soll ich studieren? Wo soll ich studieren? Soll ich 
nach Bonn zurückkommen? Und wie steht es hier mit der Kunst? Im Kunsthistorischen Institut gibt es 
Tausende von seltenen Büchern über Kunstgeschichte. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich habe auch 
schon an Heidelberg und an München gedacht. In beiden Städten habe ich Freunde. 

In den nächsten Tagen fahre ich am Rhein entlang nach Mainz. Es wäre schön, von Köln oder Bonn 
mit einem Rheindampfer nach Mainz zu fahren. Was soll ich aber mit meinem Wagen machen? Ich 
könnte den Wagen zwar auf manchen Dampfern mitnehmen, aber das würde mir zu viel Geld kosten. Na 
gut, ich fahre durch Bad Godesberg, an der bekannten Schlossruine Rolandseck vorbei, durch Andernach 
mit seinen römischen Altertümern und bleibe in Koblenz zum Mittagessen. Dann wandere ich durch die 
alten und neuen Straßen von Koblenz, gehe in die Kastor-Kirche aus dem neunten Jahrhundert und fahre 
dann über die Brücke auf das andere Rheinufer. Etwas nördlich von der Brücke liegt auf einem 175 Meter 
hohen Felsen die alte Festung Ehrenbreitstein, die nicht nur historisch interessant ist. Auch die Aussicht 
von dort aus ist großartig. 

Etwas westlich von Koblenz liegt Trier, die älteste deutsche Stadt, die es gibt. Leider habe ich keine 
Zeit, dorthin zu fahren. Zwischen Koblenz und Mainz halte ich hier und dort an. Es ist ja eine der 
bekanntesten und romantischen Gegenden der Welt. Ich kann nicht überalles berichten, was ich dort 
gesehen habe, sonst müsste ich eine Enzyklopädie schreiben. Und wieder der Rhein. Ohne ihn gäbe es die 
malerischen Städte, Dörfer, Festungen, Burgen und Felsen, die zu beiden Ufern liegen und über die so 
viele Sagen und Geschichten erzählt Werden, nicht. 

Was war am eindrucksvollsten? Hoch über der kleinen Stadt St. Goar liegt die Burg Rheinfels, die 
die größte Ruine am Rhein ist. Dann kam der bekannte Lorelei-Felsen, über den so viele Dichter schon 
im Mittelalter geschrieben haben. 

In einem vierhundert Jahre alten Hotel, in Aßmannshausen, wo Goethe oft übernachtete, trank ich 
den berühmten Rotwein. 

Rüdesheim, das Hauptzentrum der Weinindustrie, hat eine ebenso großartige Lage. Nachdem ich 
die Rheinreise beendet habe, verstehe ich, warum sich so viele Dichter, nicht nur Deutsche, gerade diese 
Gegend zum Thema gemacht haben. 

Die Geschichte von Mainz geht nicht nur bis in die Zeit der Römer zurück. Schon in 
vorgeschichtlicher Zeit lebten Kelten hier. Die große Zeit der Stadt fällt ins Mittelalter, als Mainz die 
Metropole der deutschen Kirche wurde. Als Haupt der deutschen Christenheit erhielt Mainz den Titel 
„das Goldene Mainz“. 

Mainz ist vor allem die Stadt Gutenbergs, des Erfinders der Buchdruckerkunst. Er machte zwanzig 
Jahre lang Experimente, baute eine Druckerpresse und druckte die Bibel. Vor Gutenberg, im Jahre 1400, 
gab es in Europa nur ein paar tausend Manuskripte. Im Jahre 1500 gab es schon neun Millionen 
gedruckte Bücher. Die Veränderung im Leben der Menschen durch das Buch kann man sich kaum klar 
machen. Wie tief gehend diese Veränderung ist, wurde mir klar, als ich ein Essay von Stefan Zweig über 
seine Erlebnisse mit Büchern las. Er schrieb darin: „Lesen ist für uns ... eine beinahe schon körperliche 
Funktion, ein Automatismus geworden... Heute, im zwanzigsten Jahrhundert können wir uns unsere 
innere Existenz nicht mehr denken ohne das Wunder (des Buches)...“ 

Das Gutenberg-Denkmal und das Gutenberg-Museum in Mainz erinnern uns an den Anteil 
Gutenbergs an der tief gehenden 612 

Veränderung im Leben der Menschen durch das Buch. 
Die Autobahnen sind großartig, mit meinem Wagen bin ich zufrieden. Wenn der Verkehr nur nicht 

so stark wäre! Wenn das Benzin nur nicht so teuer wäre! Ein Glück, dass der Volkswagen so wenig 
Benzin verbraucht! Mit einem Liter fahre ich fünfzehn bis siebzehn Kilometer. 

Frankfurt am Main ist nicht die größte Stadt des Landes. Wegenseiner zentralen Lage zwischen 
Nord und Süd ist es aber eine der wichtigsten und bekanntesten Handelsplätze Deutschlands. Frankfurt ist 
eine große Bankenmetropole. Die Deutsche Bundesbank, die wichtigste deutsche Börse und über 350 
internationale Banken haben hier ihren Sitz. 

Aus Büchern wusste ich, was in Frankfurt besonders sehenswert ist: das Museum für Völkerkunde, 
das Deutsche Architekturmuseum, das Deutsche Postmuseum, das Liebighaus (Museum alter Plastiken), 



 

 

aber vor allem der Dom und der Römer. Im Dom krönten die Erzbischöfe von Mainz die deutschen 
Könige. Im Römer feierte man die Krönung. Von besonderem Interesse ist die Paulskirche. Im Jahre 
1848 kam in der Paulskirche das erste deutsche Parlament zusammen. 

Ich begann aber meine Rundfahrt durch die Stadt mit dem Besuch des Geburtshauses von Goethe. 
Das Haus Goethes - er begann dort seinen „Faust“ - sieht heute genau so aus, wie es zur Zeit Goethes 
ausgesehen hat. 

Fast drei Stunden lang genoss ich die Schätze der Gemäldesammlung im Städel, dem Städtischen 
Museum. Viel Zeit verbrachte ich auch im Liebighaus. 

Meine Reise ist zu Ende; ich bin in München und ich bleibe hier drei oder vier Tage, bevor ich nach 
Hamburg zurückkehre. 

Am ersten Tag machte ich eine Rundfahrt wie jeder Tourist. Um elf Uhr war ich am Rathaus am 
Marienplatz und hörte das berühmte Glockenspiel. Kurz darauf besuchte ich die Frauenkirche, das bedeu-
tendste Bauwerk reiner Gotik in München. Zu Mittag aß ich in einem Restaurant am Stachus und am 
Nachmittag war ich am Ufer der Isar, die durch die Stadt fließt. 

München ist als alte deutsche Stadt wenig charakteristisch. Alles ist groß und breit. Nur in der 
eigentlichen Altstadt sind jene kleinen engen Straßen, die für andere mittelalterliche Städte so 
charakteristisch sind. 

Die 1,3 Millionen Einwohner zählende Stadt München hat viele Namen: „Weltstadt mit Herz“, 
„Athen an der Isar“,„Bier- undBarockmetropole“ oder „Deutschlands heimliche Hauptstadt“. 

München ist eine Stadt von europäischem Rang, reich an Kunst- und Architekturschätzen, mit 
unverwechselbar eigenem Stil. 

In den letzten Tagen sah ich mir vor allem die vielen Kunstsammlungen an. Dafür ist München, die 
Stadt der Kunst, ja berühmt. Viele Stunden verbrachte ich in der Alten Pinakothek. Bis zur Erschöpfung 
wanderte ich durch ihre Säle. Auf Samt und Seide und hinter Panzerglas präsentiert die Alte Pinakothek 
ihre 800 Gemälde. 

Die Stadt ist zugleich Zentrum des High-Tech- und Dienstleistungssektors. Die Kombination aus 
Charme und Geschäft, Kunst und Industrie, wunderschönen Schlössern, nahe gelegenen Bergen und Seen 
machen München zu einem der schönsten Orte Deutschlands und sogar Europas. 

Ich denke zurück an Vieles, was ich auf dieser Reise gesehen habe. Ich denke auch an Vieles, was 
ich noch nicht gesehen habe, denn ich habe ja nur einen kleinen Teil Deutschlands besucht. Der Mensch 
ist nie zufrieden. Vielleicht ist das aber gut so. 

Пояснення до текстів 

das Beethovenhaus дім, де родився Бетховен 
die Aussicht von dort вид звідти 
das Lichtder Welterblicken з'явитися на світ, народитися 
Johann Wolfgang Goethe Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832) , великий німецький письменник , 
основоположник німецької літератури нового часу , мислитель і натураліст 
Die große Zeitder Stadtfälltins Mittelalter . Розквіт міста припадає на середньовіччя. 
Die Bibel Біблія 
Stefan Zweig Стефан Цвейг (1881-1942) , австрійський письменник - майстер психологічної новели  
Der Römer будівля ратуші 
Städel J.F. Штедель І.Ф. (1728-1816) , засновник картинної галереї та інституту образотворчих 
мистецтв у Франкфурті 
voneuropäischem Rang європейського значення High- Tech [' hai'tsk ] = Spitzentechnologie висока 
технологія 
aufjmdn. Einen Eindruckmachen справляти враження на кого - л . 
aufsolchte Art так , таким чином 
Dem Bildliegt eine historische Begebenheit zu Grunde . В основі сюжету картини лежить історична 
подія. 
Lorelei - Felsen скеля Лорелеї на березі Рейну , названа по імені русалки Лорелеї з народної 
легенди і стала широко відомою завдяки однойменним вірша Г. Гейне , 
von besonderem Interessesein становити особливий інтерес  



 

 

eslohntsich стоїть , має сенс 
Was halten Sie von der modernenKunst ? Як ви ставитеся до сучасного мистецтва ? 
die Moderne модернізм ( течія в мистецтві,  живопису) 
Kasimir Malewitsch Малевич Казимир Северинович ( 1878-1933 ) , основоположник одного з видів 
абстрактного мистецтва. Широко відомо його твір «Чорний квадрат». 
Ich bin ganz Ihrer Meinung . Я абсолютно з вами згоден . ( Я повністю поділяю вашу думку ) . 
Vincent van Gogh Вінсент ван Гог (1853-1903) , знаменитий голландський живописець , 
представник постімпресіонізму - течії в живописі наприкінці 19 - го і початку 20 -го ст. 
Beethoven Людвіг ван Бетховен (1770-1827) , видатний німецький композитор , піаніст і диригент , 
творець героїчного музичного стилю. 
Diese Kunst ist für mich ein Begriff . Це мистецтво мені знайоме .  
Ich habe ( nicht) viel fürihnübrig . Мені він (не) симпатичний. 
Das lässt mich ( nicht ) kalt . Це мене (не) вражає. 
Claude Monet [ klo : d mo'ne : ] Клод Моне. 
 

Управління дієслів 
genießen vt насолоджуватися чимось. 
Er genießt dort die Natur. Він насолоджується там природою, 
betrachten vt als (Akk.) розглядати щось. як, приймати за когось, щось. 
Ich betrachte dieses Erlebnisnur           Я розглядаю цю подію 
аls eine kleine Episode.                        лише як маленький епізод, 
interessieren vt цікавити щось. 
Mich interessiert alles, was diesen Künstler betrifft. Мене цікавить все, що стосується цього артиста. 
vorbeifahren vi an (Dat.) проїжджати повз когось, чогось. 
Wir fuhren an vielen schönen Straßen und Plätzen vorbei. Ми їхали повз багатьох красивих вулиць і 
площ. 
berichten vt, vi über (Akk.) повідомляти, розповідати що-л., про що-л.  
Ich wil lüber meineEindrücke von der Reise berichten.  Я хочу розповісти про свої враження від 
поїздки. 
machen vt zu (Dat.) робити когось., щось, кимось., чимось. 
Er will seinen Sohn zu seinem Helfer machen.  Він хоче зробити сина 
своїм помічником. 
sich (Dat.) etw. klarmachen усвідомити собі що-л., віддавати собі звіт в чому-л. 
Du musst dir das klar machen. Ти повинен це розуміти. 
sich (Dat.) etw. denken.  
Ich kann mir das nicht denken. Я не можу собі цього уявити. 
erinnernvtan. (Akk.) нагадувати комусь про щось. 
Diese Postkarte erinnert mich an meine erste Auslandsreise. Ця листівка нагадує мені про мою першу 
закордонну поїздку. 
zurückdenkenаn (Акк.) згадувати про когоcь, про щоcь. 
Ich denke oft an meine Schulfreunde zurück.  Я часто згадую своїх шкільних друзів. 
sich überzeugen von (Dat.) переконуватися у чомусь. 
Jetzt überzeugte ich mich von seiner Begabun. Тепер я переконався в його даруванні. 
gehören vi (Dat.)  належати кому-небудь 
Dieses Buch gehört mir. Ця книга належить мені. 
gehören zu (Dat.) належати, ставитися до чого-л., входити до складу чого-л. 
Dieses Bild gehört zu den besten Werken dieses Malers.  Ця картина належить до кращих творів цього 
художника. 
halten etw., jmdn. für (Akk.) вважати щось., когось, чимось, кимось.  
Ich halte seine Feststellung für übertrieben.  Я вважаю його твердження перебільшеним. 
Wir halten ihn für einen guten Maler.  Ми вважаємо його хорошим художником. 
beneiden vt um (Akk.) заздрити комусь. в чомусь, через щось. 
Ich beneide Sie um Ihre Geduld. Я заздрю вашому терпінню. 
bereuen vt каятися, каятися в чомусь, шкодувати про щось. 
Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie diese Rheinreise unternehmen. Ви не будете каятися, якщо 



 

 

здійсните цю подорож по Рейну. 
verdanken vt(Dat.) бути зобов'язаним чимось, комусь, чомусь. 
Diese schönen Bilder  hat die Ermitage dem Moskauer  Sammler 1. A. Morosow zu verdanken.   Цими 
прекрасними картинами Ермітаж зобов'язаний московському колекціонеру  І. А. Морозову. 
folgenvi (s) (Dat.) 1. слідувати, йти за ким-л. 
Folgen Sie mir! Слідуйте за мною! 
2. ~ Vi (h) (Dat.) слідувати чому-л., прислухатися до чого-л.  
Folgen Siedem Ratdes Arztes. Дотримуйтесь поради лікаря. 
Синоніми 
besichtigen vt - sich (Dat.) etw. ansehen - betrachten vt 
berichten über (Akk.) - erzählen über (Akk.)  
beschreiben vt - schildern vt - darstellen vt 
sich (Dat.) vorstellen - sich (Dat.) denken  
sich erinnern an (Akk.) - zurückdenken an (Akk.)  
folgen vi (Dat.) - befolgen vt 
kaufen vt - besorgen vt - erwerben (erwarb, erworben) vt 
bedauern vt - bereuen vt 
das Bild, -es, -er - das Gemälde -s, -e 
die Begebenheit - die Episode 
schwärmen vi für (Akk.) - sich begeistern für (Akk.) - begeistert sein von (Dat.) 
bekommen vt - erhalten (erhielt, erhalten) vt 
Багатозначність дієслів 
zählenI. vt .1.  рахувати щось , вираховувати , підраховувати  
Was zählst du da ?  Що ти там рахуєш? 
2 . ~ Vtzu ( Dat. ) вважати когось кимось. , що - н. чим-н . ; зараховувати , відносити кого - н. до 
кого - н. , що - н. до чого - н. 
Ich zähle ihn zu meinem Freund . Я вважаю його своїм другом. 
3 . ~ Vt налічувати , утримувати ( в собі ) , дорівнювати чому - н. 
Er zählt 60 Jahre.   Йому 60 років. 
II . ~ vi 1 . рахувати 
Er kann schon bis 20 zählen . Він може рахувати вже до 20. 
2 . ~ Vi вважатися , йти в рахунок 
Das zählt nicht .  Це не рахується, це не в рахунок. 
3 . ~ Vizu ( Dat. ) , unter ( Akk. ) вважатися, ставитися, зараховувати, належати до когось, До 
чогось. 
Dieses Bild zählt zu den besten Werken des Malers.  Ця картина вважається одним з кращих творів 
художника. 
 

Практичне заняття 3 – Австрія – мрія мандрівника (2 години). 
1.Прочитайте тексти, переведіть їх на українську мову. Проаналізуйте речення, що містять 
дієслова в кон'юнктиві. 
2. Дайте відповідь на питання як можна докладніше, спираючись на зміст тексту і свої знання. 
Warum ist Bonn mit dem Namen des großen deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven verbunden? 
Wissen Sie, wie alt die Bonner Universität ist? Welche berühmten Menschen studierten an der Bonner 
Universität? 
Welche Städte und Sehenswürdigkeiten würden Sie besuchen, wenn Sie die Gelegenheit hätten, eine 
Rheinreise mit dem Dampfer zu unternehmen? 
Ist Ihnen der Name Lorelei ein Begriff? Kennen Sie eine Legende über den Lorelei-Felsen? Kennen Sie 
Gedichte, in denen diese Jungfrau besungen wird? 
Haben Sie je deutschen Wein gekostet? Wo in Deutschland ist die Weinindustrie entwickelt? Wie heißt 
das Hauptzentrumder Weinindustrie? 
Warum erhielt die Stadt Mainz den Titel „das Goldene Mainz“? Worauf ist das zurückzuführen? 
Was wissen Sie über Gutenberg, den Erfinder der Buchdruckkunst? Welche Rolle spielte Ihrer Meinung 
nach seine Erfindung für die Kultur der Menschheit? 



 

 

Warum wird Frankfurt am Main oft eine Bankenmetropole genannt? 
Was würden Sie sich in Frankfurt am Main während eines kurzen Aufenthaltes in erster Linie ansehen? 
Was wissen Sie über die Hauptstadt des Bundeslandes Bayern? Wo befindet sich München? Was gibt es 
in München für einen Kunstkenner zu sehen? Und wohin können die Sportfreunde gehen? Wissen Sie, 
wann in München die Olympischen Spiele stattgefunden haben? 
3. Ознайомтеся зі змістом діалогу "Und welches sind Ihre Eindrücke?" Підтвердіть або спростуйте 
наступні висловлювання. У своїх висловлюваннях використовуйте мовні звороти, типу: 
Das stimmt (nicht). Sie irren sich. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Das 
würde ich nicht behaupten. Was mich betrifft (angeht), .... Das ist nicht ganz so. Ich würde nicht sagen, 
dass .... Offen gestanden ... .Ich habe für ... (nicht) viel übrig. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube .... 
Der Tourist ist mit seinem Aufenthalt in Moskau nicht ganz zufrieden. 
Der Gast ist ein großer Kunstfreund und schwärmt für Malerei. 
Er besuchte die Tretjakow-Galerie und stand lange vor Repins „Iwan Grosny und sein Sohn Iwan“. 
Früher hatte er dieses Bild nie gesehen, nicht wahr? 
Dem berühmten Bild von Repin liegt keine wirkliche historische Begebenheit zu Grunde? Oder irre ich 
mich? 
Ein Tag ist viel zu wenig Zeit, um sich alle Gemälde der Tretjakow- Galerie anzusehen, sind Sie damit 
einverstanden? 
Der deutsche Tourist ist Anhänger der objektiven wahrheitsgetreuen Darstellung der Wirklichkeit in der 
Kunst. Und Sie? Für welche Kunst haben Sie viel übrig? 
Glauben Sie auch, dass man für das Verstehen einiger Bilder eine nötige Vorbildung braucht? 
Warum ruft das Bild von Kasimir Malewitsch „Das schwarze Quadrat“ so viel Interesse bei den 
Besuchern der Ausstellung hervor? Verstehen Sie viel von solcher Kunst? 
Die Kunst der französischen Impressionistenund Postimpressionisten lässt den deutschen Touristen kalt, 
stimmt das? 
Wo kann man französische Malerei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. 
Jahrhunderts in Russland (in Deutschland) kennen lernen? 
Worauf ist es zurückzuführen, dass die Kunst vieler Impressionisten und Postimpressionisten zu ihren 
Lebzeiten nicht anerkannt war? 
Welche bekannten Museen und Gemäldegalerien haben Sie besucht? Für welche Maler haben Sie 
besonders viel übrig? Gibt es Gemälde (Porträts, Landschaften), die Sie nicht kalt lassen? 
In Moskau gibt es jetzt die ständige Gemäldegalerie des russischen Malers A. Schilow. Kennen Sie 
diesen Maler? A. Schilow malt am meisten Porträts. Und gerade Porträts gelingen ihm am besten, sind 
Sie der gleichen Meinung? 
Welche zeitgenössischen russischen Maler kennen Sie noch? Welche Museen (Ausstellungen) würden 
Sie gern besuchen? 
Wer ist Ihr Lieblingsmaler? Welche Gemälde von ihm bewundern Sie am meisten? 
 
4. Складіть мікродіалог з реплікою, що виражає нереальнее бажання, стежте за тимчасовою 
формою дієслова в кон'юнктиві 
Зразок: A.: Ich habe jetzt keine Zeit. 
В.:Wenn ich jetzt Zeit hätte! 
                 А:Ich habe ihn gestern nicht telefonisch erreicht. 
В:Wenn ich ihn gestern telefonisch erreicht hätte! (Hätte ich ihn gestern nur telefonisch erreicht!) 
In der Stadtmitte konnten die Touristen keine Hotelzimmer finden. 
Wir haben unseren Zug versäumt. 3. Ich konnte mich in München nicht länger aufhalten. 4. Leider regnet 
es jetzt jeden Tag. 5. Ich kann nicht über alles berichten, was ich in Koblenz gesehen habe. 6. Das Benzin 
ist leider sehr teuer. 7. Das Wetter war immer kalt. 8. Ich kann mich an den Namen des Museums nicht 
erinnern. 9. Wir konnten im Hotel nicht übernachten, wir mussten weiter fahren. 10. Unsere 
Fußballmannschaft hat das letzte Spiel verloren. 11. Leider habe ich den Rat der Eltern nicht befolgt. 12. 
Ich weiß das nicht. 13. Es ist dem Tennisspieler nicht gelungen, das dritte Spiel zu gewinnen. 
5. Перекладіть на німецьку мову. 
1. Якби у мене була його адреса! 
2. Якби він тоді подзвонив нам! 
3. Якби поїздка на пароплаві не була такою дорогою!  



 

 

4. Якби він міг тоді мені допомогти! 
5. Якби ти могла собі це уявити! 
6. Якби на півдні не було такжарко! 
7. Якби у мене відпустка булла у вересні! 
8. Якби ти раніше звернулася до лікаря! 
9.Якби я зміг на цьому тижні виконати всі формальності, пов'язані з поїздкою за кордон! 
10. Якби це вдалося! 
11. Якби ми змогли виграти завтра цю гру! 
12. Якби я міг не думати про це! 
13. Якби ти зміг згадати назву книги! 
14. Якби я міг описати красу Рейну! 
 
6. Складіть за зразком мікродіалог, з реплікою, що виражає дещо інше значення, ніж висловлене в 
попередній репліці. 
Зразок: А.:Herr Müller will sich einen Mercedes kaufen. 
B.: An seiner Stelle würde ich mir einen Volkswagen kaufen. 
Frau Berger möchte im August in die Türkei fahren und dort ihren Urlaub verbringen 3. Peter will an der 
Bonner Universität Chemie studieren. 4. Meine Eltern wollen ein Hotelzimmer in einem Vorort Berlins 
reservieren. 5. Anna möchte mit dem Touristenbus nach Bulgarien fahren. 6. Die Meiers wollen von 
Mainz bis Hamburg mit dem Wagen fahren. 7. Alexander will am Ausflug nach Potsdam nicht 
teilnehmen, diese Fahrt scheint ihm nicht interessant zu sein. 8. Meine Kollegen wollen sich in München 
ein paar Tage aufhalten und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, vor allem die Alte 
Pinakothek besuchen. 9. Die Touristen wollen in Rüdesheim, im Hauptzentrum der Weinindustrie, 
Aufenthalt machen und den berühmten Rotwein probieren. 
7. Переведіть на німецьку мову. 
1. Цей хлопчик міг би стати в майбутньому хорошим художником. 
2. Без його допомоги ми б тоді заблукали в цьому темному лісі. 
3. На вашому місці я б поїхала на Канарські острови або здійснила подорож по Європі. 4. На 
твоєму місці я б прислухалася до поради лікаря і не поїхала б на південь, так як жаркий клімат 
може пошкодити твоєму здоров'ю. 5. При такій погоді я б краще залишилася вдома, здається, 
скоро буде гроза. 
6. Без твоєї допомоги я б не впорався з цим важким перекладом за такий короткий час. 7. Дитина 
була дуже легко одягнена. При такій холодній погоді він міг би застудитися. 8. Ти міг би прийняти 
цю дівчину на роботу, чому ти це не зробив? - Вона ще не дуже добре володіє англійською мовою. 
9. При більш сприятливій погоді ми змогли б подолати цей шлях набагато швидше. 10. Вам треба 
було б раніше звернутися до лікаря, і лікар зміг би тоді врятувати ваш зуб. А тепер його треба 
тільки видаляти. 
8. Доповніть речення, використовуйте словосполучення подані в дужках. 
Зразок: 1. Ich würde den Arzt erst dann besuchen, wenn ich ... 
(Fieber haben). 
Ich würde den Arzt erst dann besuchen, wenn ich Fieber hätte. 
Ich hätte dir erst dann helfen können, wenn du ... (dazu Lust haben). 
Ich hätte dir erst dann helfen können, wenn du dazu Lust gehabt hättest. 
1. Es wäre sehr schade, wenn er ... (nicht zu Hause sein). 2. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ... (bei 
uns vorbeikommen). 3. Ich würde es sehr bereuen, wenn ich ... (die Ermitage nicht besuchen können). 
Ich hätte mich damals sehr gefreut, wenn ich ... (Sie sehen). 5. Es wäre damals sehr nett von dir gewesen, 
wenn du ... (zu mir kommen). 
Die Eltern wären sehr zufrieden, wenn du ... (die Prüfung gut bestehen). 7. Es wäre sehr gut, wenn du ... 
(bald gesund werden). 
Paul hätte gern an dem Schiausflug teilgenommen,wenn er ... (auf der Eisbahn hinfallen). 8. Ich hätte 
besser antworten können, wenn ich ... (sich alles gründlich überlegen). 9. Ich würde öfter ins Theater 
gehen, wenn ich ... (es sich leisten können). 10. Was würden Sie tun, wenn Sie ... ? (Präsident Ihres 
Landes sein). 
 
9.Закінчіть реченняі дайте відповідь на питання 



 

 

Was hätten Sie gemacht, wenn ... 
1. ... Sie Ihre Tasche mit allen Papieren verloren hätten? 2. ... Sie eine Million Euro im Lotto gewonnen 
hätten? 3. ... Sie zufällig auf der Straße eine Geldtasche mit Geld und Fahrkarten für den morgigen Zug 
gefunden hätten? 4. ... Sie in einer fremden Stadt kein Hotelzimmer gefunden hätten? 5.... Sie den letzten 
Zug, mit dem Sie jeden Tag nach Hause fahren, verpasst hätten? 6. ... Sie sich in der fremden Stadt 
verlaufen hätten? 7. ... Sie Ihren Urlaub im Winter bekommen hätten? 
 
Практичне заняття 4, 5 – Домашнє читання (4 години). 
10. Дайте відповідь на питання. Дайте кілька варіантів відповіді 
Зразок: A.: Was würdest du machen, wenn du viel Geld hättest? 
B.: Wenn ich viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich eine Reise um die Welt machen. 
Vielleicht würde ich mir ein Haus bauen. 
Wie würden Sie sich erholen, wenn Sie Ihren Urlaub im August machten? 2. Was würdest du machen, 
wenn du mehr Zeit hättest? 
Würden Sie eine Auslandsreise unternehmen, wenn es möglich wäre? 5. Jetzt studieren viele junge Leute 
im Ausland. Würden Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter im Ausland studieren lassen? 6. Wie würden Sie 
jetzt Ihre Deutschkenntnisse bezeichnen, als gut oder als sehr gut? 7. Was würde Peter machen, wenn er 
nicht krank wäre? 
Was würden Sie machen, wenn Sie morgen frei hätten? 9. Was würden Sie am Wochenende machen, 
wenn das Wetter schlecht wäre? 
Was könnten wir machen, wenn es nicht so spat wäre? 11. Wohin würden Sie gern in den Ferien reisen? 
12. Wo würden Sie gern arbeiten? 13. Was würden Sie machen, wenn Sie alles könnten? 
II. Складіть мікродіалог з реплікою, що виражає пораду (побажання). 
Зразок: А.:Der Kranke wendet sich nicht an den Arzt. 
B.: Es wäre besser, wenn er sich an den Arzt wandte (wenn er sich an den Arzt wenden würde). 
1. Er kauft sich keine benötigten Lehrbücher. 2. Sie geht nicht zum Arzt und lässt sich nicht untersuchen. 
3. Der kurzsichtige Junge trägt keine Brille. 4. Der Vater sorgt wenig für die Kinder. 5. Der Student 
bereitet sich nicht auf die Prüfungen vor. 6. Die Mutter erholt sich während des Urlaubs nicht und arbeitet 
viel im Gemüsegarten. 7. Er denkt gar nicht an seine Gesundheit. 
12. Переведіть на німецьку мову. 
1. Якби у нього вчора була можливість, він обов'язково прийшов би до тебе в гості. 2. Якби у мене 
були гроші, я б наступного року провела свою відпустку за кордоном, де-небудь на Середземному 
морі. З.Ти могла б подзвонити йому сьогодні і привітати його з початком навчального року. Я 
думаю, він був би радий твоєму дзвінку. 4. Якби ти слідувала порад лікаря і приймала всі ліки, які 
він тобі прописав, ти давно б була здорова. 5. Якби ми взяли таксі, ми не запізнилися б на початок 
вистави. 6. Я була б дуже рада, якби змогла приєднатися в музеї до якої-небудь екскурсії 
(sicheinerFührunganschließen). 7. Ми могли б почати наше знайомство з Москвою з огляду Кремля і 
Червоної площі, якщо ви не маєте нічого проти. 8. Якби ти послав йому листа авіапоштою, то він 
вже отримав би його кілька днів тому. 9. Якби він пішов нашої поради і поїхав на пароплаві, він 
би набагато краще відпочив. 10. Якби я раніше змогла замовити кімнату в готелі, я б отримала 
одномісний номер. 11. Якби він не став художником, то він став би артистом, у нього є до цього 
здібності. 12. Якби він не пропустив через хворобу так багато занять, він би міг краще здати іспит 
з англійської мови. 13. Що б ти робила, якби у тебе було багато вільного часу? 14. Якби у мене 
була дача, я б купив собі машину. 15. Я була б дуже рада, якби ви взяли наше запрошення і 
відвідали нас в наступну неділю. 16. Було б краще, якби діти прийшли сьогодні ввечері до нас. Ми 
могли б показати їм фотографії, які ми привезли з поїздки по Європі. 17. Якщо б вчора не йшов 
дощ, ми б поїхали за місто.18. Якби у менене боліла нога, я взяв би участь у футбольному матчі, 
який відбудеться через два дні. 19. Якби я тоді зміг довше затриматися у Відні, я б обов'язково 
сходив до Віденського оперного театру і послухав оперу Вагнера «Лоенгрін». 
13. Переведіть наступні речення наукраїнську мову іскладіть свої речення їз виділеними 
словосполученнями. 
Ich liebe zweierlei auf dieser Welt. - Das wäre? - Mein Kind und meine Arbeit. 2. Ich werde mein Bestes 
tun. Unter einer Bedingung. - Und die wäre? 3. Ich könnte den Bericht von meinem Standpunkt aus 
ergänzen. - Und dieser Standpunkt wäre? 4. Er gibt einen großen Unterschied dazwischen. - Und dieser 
Unterschied wäre? 5. Auf dieser Seereise könnten Sie viele Länder besuchen. - Die wären? - Fast alle 



 

 

Mittelmeerländer. 6. Wir treffen uns heute bestimmt. - Wie wäre es in einer halben Stunde im Café am 
Puschkinplatz? 7. Das wäre nett von Ihnen, mich in Ihrem Wagen in die Stadt herein zu nehmen. 8. Wie 
wäre es, wenn du mir dein Handy gäbest? 9. Wie wäre es, wenn ich neben dir wohnte? 10. Ich hätte eine 
Idee. - Die wäre? 11. Der Professor schloss seine Vorlesung mit den Worten. „Das wär’s. Danke für die 
Aufmerksamkeit.“ 12. „Fahren Sie mich bitte zum Universitätsgebäude.“ Nach zehn Minuten sagte der 
Fahrer: «Da wären wir.» 
 
14. Перекладіть на українську мову. Зверніть увагуна вживання кон'юнктива при 
некатегоричності, важливих висловлюваннях. 
Würden Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 
Würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? 3. Würden Sie vielleicht gegen elf Uhr noch mal anrufen? 4. 
Dürfte ich Sie um die Speisekarte bitten? 5. Könnten Sie mir bitte sagen, ob dieser Bus bis zur 
Gemäldegalerie fährt? 6. Könnten Sie mir bei dieser Angelegenheit behilflich sein? 7. Ich würde Sie 
bitten, mich vor der Abreise anzurufen. 8. Würden Sie bitte mein Gepäck ins Hotel tragen? 
Hätten Sie Zeit, mir einige Informationen zu geben? 10. Würden Sie so freundlich sein, mir einen 
Stadtplan zu geben. 11. Das wäre für heute alles. 12. Das hätten wir also erledigt, nun weiter. 13. Das 
hätten wir geschafft. 14. Endlich wären wir an Ort und Stelle. 15. Ich wäre anderer Meinung. 16. Wie 
wäre es mit einer Schachpartie? 17. Da wären wir glücklich angekommen. 18. Wie wäre es mit einer 
Reise an die Adria? 19. Da hätten wir die Bescherung! 
 
15.Складіть за зразком мікродіалог з репліки, що виражає ввічливе прохання дозволити що-н., І 
репліки, що виражає дозвіл 
а) Зразок: А.:Dürfte ich bei Ihnen schnell einmal telefonieren? 
B.: Selbstverständlich, Sie dürfen hier telefonieren. 
1. an Ihrem Tischchen Platz nehmen; 2. am Mittwoch bei Ihnen vorbeikommen; 3. Ihren Regenschirm 
nehmen; 4. den Fernseher einschalten; 5. eintreten; 6. Sie etwas fragen; 7. Ihr Handy benutzen; 
das Fenster öffnen; 9. sich dieses Gemälde noch einmal ansehen; 
sich der Führung anschließen; 11. um Ihre Telefonnummer bitten 
б) Зразок: A.: Könnte ich Sie ein paar Minuten sprechen? 
B.: Ja, Sie können, aber nicht zu lange, ich habe es eilig. 1. mit Ihrem Computer arbeiten (nicht 
vergessen, ihn dann auszuschalten); 2. Ihr Faxgerät nutzen (Ihre Nachricht per E-Mail schicken); 3. um 
ein Glas Mineralwasser bitten (das Mineralwasser ist sehr kalt); 4. bei dieser Sache mit Ihrer Hilfe 
rechnen (damit rechnen);diese Zeitschrift für einen Tag mitnehmen (sogar behalten). 
 
16.Складіть за зразком мікродіалог з реплікою, що виражає прохання 
а) Зразок: A.: Ich habe kein Wörterbuch. Würdest du mir bitte dein 
Wörterbuch geben? 
: Ich habe leider kein Wörterbuch, (Kugelschreiber, Lehrbuch, Tonbandgerät, Bleistift). 
б) Зразок: A.: Ich kenne Herrm Doktor Meier noch nicht. 
Würden Sie mich bitte Herrn Doktor Meier vorstellen? 
: Ich kenne deinen Bruder (deine Schwester, Frau Berger, Herr Prof. Hoffmann, Ihren Mann, Ihre Frau) 
noch nicht. 
в) Зразок: A.: Frag doch bitte mal den Herrn, ob er uns den Weg 
nach Potsdam zeigen kann. 
: Verzeihung. Könnten Sie uns bitte den Weg nach Potsdam zeigen? 
(Frag doch bitte mal den Hotelangestellten, ob es noch freie Zimmer gibt. Frag doch mal den Ober, ob er 
einen freien Tisch für uns reservieren kann. Frag doch mal den Taxifahrer, ob er uns nach Dresden fahren 
kann. Frag doch mal die Kartenverkäuferin, ob der Zug einen guten Anschluss hat). 
17.Перекладіть на українську мову. 
Fast hätte er sich beim Springen das Bein gebrochen. 2. Beinahe wäre das Kind hingefallen. 3. Fast wäre 
auf der Straße ein Unglücksfall passiert. 4. Vor Aufregung hätte das Mädchen das Gedicht fast vergessen. 
5. Im Dunkel wäre ich beinahe an seinem Haus vorbeigegangen. 6. Beinahe hätten sich die Kinder im 
Wald verirrt. 



 

 

Vor Schmerzen hätte sie beinahe das Bewusstsein verloren. 8. Er wäre beinahe bei der letzten Prüfung 
durchgefallen. 9. Er wäre beinahe verhaftet worden. 10. Wir hätten fast den Zug verpasst. 11. Fast hätte 
sie ihre Handtasche im Geschäft liegen lassen. 
 
18.Виконайте вправи за зразком, вживши плюсквамперфект кон'юнктива після прислівників 
beinahe або fast. 
Зразок: А.:Hast du den Wagen gekauft? 
В.: Nein, aber beinahe (fast) hätte ich ihn gekauft. (Nein, aber ich hätte ihn beinahe gekauft). 
Habt ihr euch im Wald verlaufen? 2. Haben Sie den Zug versäumt? 
Ist der Mann verhaftet worden? 4. Bist du auf der Eisbahn hingefallen? 5. Ist er bei der Fahrprüfung 
durchgefallen? 6. Hast du nicht vergessen, unserem Leiter zum Geburtstag zu gratulieren? 7. Hat unsere 
Fußballmannschaft eine Niederlage erlitten? 8. Ist sein Entwurf abgelehnt worden? 9. Bist du an seinem 
Haus vorbeigefahren? 10. Hat ersie geheiratet? 11. Haben sie sich ein neues Landhaus gekauft? 
Hat Popow im Schwimmen eine goldene Medaille bekommen? 
19. Доповніть речення, зверніть увагу на управління дієслів. 

20. Переведіть на німецьку мову. Зверніть увагу на управління дієслів. 
1. У вихідні дні я виїжджаю за місто, там я насолоджуючись природою. 
2. Вона вміє насолоджуватися життям. 2. Я не розумію, чим ти можеш насолоджуватися в цьому 
задушливому місті. 4. Я знаю цього художника давно і вважаю його своїм другом. 5. Давайте 
будемо розглядати цей епізод як маленьке непорозуміння. 6. Ви чули, про що тільки що 
повідомили по телебаченню? 7. У своїй доповіді він розповів про останні досягнення в області 
медицини. 8. Картини французьких імпресіоністів і постімпресіоністів роблять наш музей одним з 
найвідоміших музеїв французького живопису. 9. Перш ніж приступити до роботи з комп'ютером, 
ви повинні усвідомити собі деякі правила. 10. Ти можеш собі уявити, він вже 3 тижні відпочиває 
на море! - Так, це можна собі уявити. 11. Ми часто згадуємо про свою подорож по Волзі, воно 
справило на нас незабутнє враження. У нас багато фотографій, які нагадують нам про цей чудовий 
відпочинок. 12. Ніколи нікому не заздри ні в чому. 13. Я заздрю твоєму терпінню, я, напевно, 
ніколи не зможу вчити дітей, у мене не вистачає терпіння. 14. Здійсніть поїздку на пароплаві від 
Москви до Санкт-Петербурга, я впевнений, що ви не пошкодуєте про це. 15. Чим я йому 

Während der Schiffsreise haben wir ... genossen. 

Wir fuhren an ... vorbei. 

Er hat im Laufe einer Stunde über ... berichtet. 

Ich denke oft an ... zurück. 

Dieses Bild hat mich an ... erinnert. 

Sie können sich selbst von ... überzeugen. 

Ich betrachte dieses Erlebnis als ... 

Dieser Maler gehört zu ... 

Ich beneide ihn um ... 

Er bereut... 

Ich habe mein ... Eltern ... zu verdanken. 

Haben Sie ... Ihres Freundes gefolgt? 

Was halten Sie von ... ? 

 

Прекрасний вид з борту теплохода, захыд 
сонця, прекрасні літні дні, старі будинки, 
знаменитий оперний театр враження від 
поїздки по Рейну, вдачі та звичаї країни, 
навчання в Боннському університеті останні 
зимові канікули, мій німецький друг з Кельна, 
Різдво за кордоном моє дитинство, 
перебування за кордоном; будинок, в 
якому я народився його талант, це, перевага 
цього методу, гарну якість роботи,маленький 
епізод у своєму житті, щасливий випадок, 
приємний спогад про поїздку по Рейну 
імпресіоністи 2-й половни 19-го століття, 
представники реального зображення життя в 
мистецтві, відомі портретисти, його 
старанність, його терпіння, його вміння 
працювати, його красивий голос,це, ніщо, 
свій вчинок, свої слова, багато, любов до 
музики, інтерес до живопису, поради, 
запрошення, пропозиція, приклад це, голос 
цього співака, остання картина художника, 
абстрактне мистецтво 



 

 

зобов'язаний? 16. Кому я зобов'язана цими квитками в театр? 17. Цим знайомством я зобов'язана 
своєму братові.  
21. Замініть виділені слова синонімами 
1. Er beschrieb seine Erlebnisse sehr emotional. 2. Der Maler hat auf seinem Bild eine Episode aus dem 
Krieg dargestellt. 3. Schildern Sie diese Situation noch einmal! 4. Der Freund erzählte jene Begebenheit 
sehr anschaulich. 5. Er erzählte sehr lebhaft über seine Jugenderlebnisse. 6. Ich kann mir das nicht 
vorstellen. 7. Oft erinnere ich mich an meine Kinderjahre, die ich im Dorf verbracht habe. 8. Viele 
Touristen kommen nach Bonn, um sich die mittelalterlichen Kirchen und Bauten anzusehen. 9. Wir 
hielten ihn für einen richtigen Kunstfreund. 10. Wir verließen die Ausstellung, ohne uns viele Gemälde 
aufmerksam angesehen zu haben. 
22. Утворіть речення з наступними словами і виразами. 
von ... aus, kurz darauf, auf solche Art, das Licht der Welt erblicken, fallen in (auf), einen Eindruck 
machen, halten von, halten für, sich klar machen, sich (Dat.) denken 
23.Вставте дієслова aussehen, ansehen, sich ansehen, zusehen. 
1. Ihr Mantel ... noch ganz neu ... .2. Sind Sie krank? Sie ... etwas blass ... . 3. Darf ich ... mal Ihre Bilder 
...? 4. Sie ... gerade unsere Kunstausstellung .... 5. Heute wollen wir ... den Film „Hamlet“ ....Er... mich 
ganz freundlich ... .7 , dass das Essen fertig ist, wenn der Vater kommt. 8. Die Schwester soll ..., dass der 
kleine Daniel nicht hinfällt. 9. Die Gäste ... dem Spiel mit großem Interesse .... 
24. Перекладіть на українську мову 
1. Er zählte zu den begabtesten Studenten seiner Gruppe. 2. Der Flug des Menschen in den Kosmos zählt 
zu den wichtigsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts. 3. Die Ermitage zählt zweifellos zu den 
bekanntesten Museen Europas. 4. Das, was er das letzte Mal gesagt hat, zählt nicht mehr. 5. Das Kind 
kann schon bis 100 zählen. 6. Der Zwinger zählt zu den bekanntesten Bauwerken des deutschen Barocks. 
7. Wie viele Einwohner zählt Ihre Hauptstadt? 8. Es war vorbei, ehe man bis drei zählen konnte. 9. Wir 
müssen uns beeilen, jede Minute zählt. 10. Sind alle Gäste da? - Ich werde gleich mal zählen. 11. Können 
Sie auf Französisch zählen? 12. Der Lehrer ließ den Schüler von eins bis zwanzig auf Deutsch zählen. 
25. Перекладіть на німецьку мову 
1. Після об'єднання Німеччина налічує понад 80 млн. чоловік.  
2. Дрезденська картинна галерея відноситься до найвідоміших музеїв Німеччини. 
3. Я вважаю його своїм першим учителем. 
4. Його останнє зауваження не в рахунок. Все залишається, як ми домовилися.  
5. Книгодрукування вважається одним з найважливіших винаходів людства. 
6. Ви вмієте рахувати по-російськи? Рахуйте! Раз, два, три, .... 
7. Я з нетерпінням чекаю тебе, я вже рахую дні та години, приїжджай скоріше. 
26. Відтворіть усно наступну розмову удвох, вивчивши заздалегідь текст ролі 

а) Olga: Anna, ich weiß, dass du in diesem Sommer in Dresden warst. Hast du die Dresdner 
Gemäldegalerie besucht? 
Anna: Na, klar. Es ist unmöglich in Dresden zu sein, ohne die berühmte Sempergalerie zu besuchen. 
О.:Übrigens, woher kommt der Name „Sempergalerie“? 
A.: Gottfried Semper war ein großer deutscher Baumeister des 19. Jahrhunderts. Er schuf den Entwurf für 
eines der Galeriegebäude. Und man nannte das Gebäude nach seinem Schöpfer „Sempergalerie“. 
O.: Und das andere bekannte Gebäude, wenn ich mich nicht irre, heißt der Zwinger, nicht wahr? 
A.: Ja, das stimmt. Der Zwinger ist eines der bekanntesten Bauwerke des deutschen Barocks. Das ist ein 
Gebäude aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. 
O.: Und welche Gemälde der Dresdner Gemäldegalerie haben auf dich einen großen Eindruck gemacht? 
A.: Viele. Den größten aber die „Sixtinische Madonna“ von Raffael. 
O.: Du bist zu beneiden. Ich möchte mir auch gern die Gemälde der Dresdner Galerie ansehen. 
A.: Das kannst du machen. Ich habe einen Videofilm mitgebracht mit Erläuterungen in deutscher 
Sprache. Komm morgen Abend zu mir und wir können die schönen Gemälde zusammen genießen. 
O.: Vielen Dank. Ich folge deiner Einladung gerne. 
A.: Dann warte ich auf dich zwischen 5 und 6 Uhr abends. 
O.: Gut. Tschüss! Bis morgen! 
Dolmetscherin: Fräulein Weber, wie sind Ihre Eindrücke von Moskau? 



 

 

Fr. Weber: Ausgezeichnet, Moskau ist in den letzten Jahren viel schöner geworden. Ich war vor 10 Jahren 
in Moskau. Ich habe erwartet, dass sich in Moskau viel zum Besseren geändert hat, aber die Wirklichkeit 
hat alle meine Erwartungen übertroffen. 
D.: Haben Sie schon daran gedacht, was Sie diesmal besichtigen werden? 
Fr. W.: Diesmal will ich möglichst viele Ausstellungen, Bildergalerien und Museen besuchen. 
D.: Es gibt davon eine Unmenge in Moskau. Alles werden Sie kaum schaffen können. 
Fr. W.: Ich interessiere mich für bildende Kunst. In erster Linie möchte ich die entsprechenden Museen 
besuchen. 
D.: Dann kämen vor allem die Tretjakow-Galerie und das Puschkin- Museum für bildende Künste in 
Frage. 
 
27. Перекладіть на німецьку мову 
а) Ми дуже задоволені своєю подорожжю по Німеччині. Ми побували в багатьох мальовничих 
німецьких містах, познайомилися з багатьма пам'ятками, оглянули середньовічні замки, 
старовинні палаци, відвідали чудові музеї, де захоплювалися справжніми шедеврами мистецтва. 
б) –А що якщо нам завтра піти на виставку? Що ти на це скажеш? У Центральному будинку 
художника нещодавно відкрилася нова експозиція картин художника Брюллова. Тобі це ім'я про 
що-небудь говорить? - Так, я трохи знайомий з картинами цього художника. Я пам'ятаю його 
картину «Останній день Помпеї». Але, якщо я не помиляюся, ця картина знаходиться в Ермітажі. - 
Так, це так. Але в тому то й справа, що на цій виставці представлені картини Брюллова з багатьох 
музеїв, в тому числі і з Ермітажу.- Добре, ця ідея мені подобається. Завтра йдемо на виставку. 
в) - Що ти робиш сьогодні ввечері? У мене є квитки на виставку. - На виставку «російського 
авангарду»? - Так, а як ти здогадалася? - Зараз все місто говорить про неї. Там дійсно є прекрасні 
картини. - Ти що вже була там?- Була. Але із задоволенням складу тобі компанію і піду з тобою 
ще раз. 
г) - Ну, як тобі сподобалася виставка? Ти, я бачу, розчарований.- Зізнатися, я очікував більшого. 
Але я не можу сказати, що я розчарований. Деякі картини справили на мене сильне враження. - 
По-моєму, це не найгірша виставка молодих художників. Деякі картини просто прекрасні. Це 
новий напрямок у мистецтві. А до нового завжди нелегко звикати. 
28.Наведітьукраїнські еквіваленти наступних складних слів. 
die Kunst: Redekunst, Malkunst, Kochkunst, Filmkunst, Gartenkunst, Juwelierkunst, Erklärungskunst, 
Volkskunst, Fahrkunst, Überredungskunst, Dichtkunst, Ballettkunst, Tanzkunst, Gesangskunst, 
Erzählkunst, Schwarzkunst. 
31. Утворіть від наступних іменників прикметники з суфіксом -haft і переведіть їх на українську 
мову. 
die Schuld, die Tugend, der Sieg, die Angst, das Glück, der Traum, die Legende, die Katze, der Ritter, die 
Jugend, der Vater, der Hase, der Schüler, der Mann, der Riese. 
32. Перекладіть на українську мову наступні прикметники. 
krankhaft, schicksalhaft, beispielhaft, lückenhaft, gewissenhaft, fieberhaft, meisterhaft, dauerhaft, 
wahrhaft, schmerzhaft. 
33. Утворіть від наступних дієслів прикметники з суфіксом -sam і переведіть їх на українську 
мову. 
lieben, kleiden, bilden, gedulden, loben, folgen, heilen, mitteilen, raten, sorgen, bedrohen. 
34. Перекладіть на українську мову наступні прикметники 
vergnügsam, gesprächsam, aufmerksam, sparsam, gewaltsam, grausam, achtsam, gehorsam. 
35. Перекладіть на німецьку мову 
Державна Третьяковська галерея існує понад 100 років.До її виникнення ні в Москві, ні в 
Петербурзі не існувало спеціального музею російського національного мистецтва. Багато картин, 
які знаходяться зараз в галереї, були зібрані великим любителем мистецтва, одним з культурних 
людей свого часу Павлом Михайловичем Третьяковим. Ще за свого життя, в 1902 році, Третьяков 
передав свою неоціненну колекцію разом з картинами, що належали його братові, в дар місту 
Москві. З тих пір галерея є скарбницею російського демократичного образотворчого мистецтва. У 
галереї зберігаються чудові твори давньоруського живопису, знамениті полотна художників 19-20 
століть, видатні твори сучасних живописців і скульпторів. Галерея по праву пишається зібранням 
творів російського живопису другої половини 19 століття. Російські художники цього часу 



 

 

боролися за мистецтво, тісно пов'язане з життям, за мистецтво, що правдиво зображує дійсність. 
Картини цих художників пройняті глибокою любов'ю до Батьківщини, до російського народу. 
Подовгу стоять відвідувачі перед полотнами знаменитих художників - Рєпіна, Сурікова, 
Верещагіна, в основі картин яких лежать історичні події. Багато представлені в галереї російські 
пейзажисти. Відвідувачі милуються картинами Шишкіна, Куїнджі, Левітана, добре знали і любили 
російську природу. Щодня тисячі любителів мистецтва з нашої країни та з-за кордону відвідують 
галерею і знайомляться з її шедеврами 
36. Розкажіть на основі текстів уроків 18 і 19 про враження туриста під час подорожі по Рейну.  
37. Поговоріть про картини відомих художників, використовуючи при цьому репродукції, 
наприклад:  
«Не чекали» Рєпіна, «Нерівний шлюб» Пукиреву, «Дівчинка з персиком» Сєрова, «Незнайомка» 
Крамського та інші. 
38. Опишіть ваші враження від відвідин художньої виставки. 
 
39. Напишіть твір на тему "Mein Lieblingsmaler".  
40. Прочитайте і переведіть за допомогою словника текст. 
Österreich 
Die Republik Österreich liegt im südlichen Mitteleuropa. Ihre Fläche beträgt 838,849 km2, die 
Bevölkerungszahl etwa 7,5 Mill. Einwohner. Österreich hat einen föderativen Aufbau und besteht aus 8 
Bundesländern. Wien ist Bundeshauptstadt und Bundesland zugleich. Die Stadt Hegt im Osten des 
Bundesgebietes, an der Donau, nur 60 km entfernt von den Grenzen zu Ungarn und zur Tschechischen 
Republik. Amtssprache ist Deutsch. Österreich ist eine parlamentarische Bundesrepublik. An der Spitze 
steht der Bundespräsident, der den Bundeskanzler ernennt. Das höchste gesetzgebende Organ ist das 
Parlament, das aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat und dem Bundesrat. Jedes Bundesland hat sein 
Parlament, den Landtag. Das Bundesland wird von der Landesregierung verwaltet, an deren Spitze der 
Landeshauptmann steht. Österreich ist ein hoch entwickelter Industriestaat. In der Landwirtschaft 
gehören etwa 50% des Boden- und Waldfonds Großgrundbesitzern. 
(Aus: Weltlexikon). 
 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
KONTROLLARBEIT 

 
I – Variante 

1. Bilden Sie die zweite Form der Verben: 
begrüßen, sich waschen, lesen, spielen, frühstücken, aufstehen, sprechen, mitteilen, abholen, setzen.  
 
2. Konjugieren Sie im Präteritum: 
denken, organisieren, verstehen, sich erholen, vorhaben. 
 
3. Übersetzen Sie ins Deutsche, schreiben Sie Sätze im Präteritum: 
1. Я дала Вальтеру ручку. 2. Мій брат не читав книги, а журнали. 3. Ми їздили за місто. 4. Ти спав 
дуже довго. 5. Цього літа вони залишились вдома.  
 
4. Bilden Sie Partizip II von folgenden Verben und ordnen sie in 5 Gruppen: 
a) ... /ge/..../t   b) .../ge/.../en    c) ge/ .../t   d) .../t   e) ge/.../en 
ansehen, machen, ausgehen, fotografieren, ausruhen, telefonieren, kommen, vorzeigen, fahren, lernen. 
 
5. Setzen Sie haben oder sein ein.   
1. Wir ... gestern ins bett um 23 Uhr gegangen. 2. Wer ... die Vorlesung versäumt? 3. Meine Familie ... in 
eine neue Wohnung bezogen. 4. Was ... heute passiert? 5. Er .... den Text ohne Wörterbuch übersetzt. 6. 
Ich ... gleich eingeschlafen. 7. Warum ... du zu Hause geblieben? 8. Es ... gestern stark geregnet. 9. Du ... 
dich auf die Kontrollarbeit gut vorbereitet. 10. Sie ... an dieser Haltestelle ausgestiegen. 

 
6. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
1. Друзі привітали мене з днем народження. 2. Я обставила свою кімнати сучасно. 3. Бабуся 
розказувала казки цікаво. 4. Вчора я отримала два листи. 5. Ми чекали на тебе дві години. 6. 
Подарунок мені сподобався.   

 
KONTROLLARBEIT 

 
II – Variante 

1. Bilden Sie die zweite Form der Verben: 
verlassen, essen, sich anziehen, hören, einladen, zusammenpassen, hinauffahren, legen, anprobieren, 
anrufen. 
 
2. Konjugieren Sie im Präteritum: 
denken, sich ausruhen, verbringen, gefallen, telefonieren.  
 
3. Übersetzen Sie ins Deutsche, schreiben Sie Sätze im Präteritum: 
1. Вона подзвонила мені рано вранці. 2. Дитина їла погано. 3. Ти прийшов додому пізно. 4. 
Хлопчик бігав швидко. 5. Він розмовляв добре німецькою. 
 
4. Bilden Sie Partizip II von folgenden Verben und ordnen sie in 5 Gruppen: 
a)  .../ge/.../en  b) .../t   c) ge/.../en  d)  ... /ge/..../t  e)   ge/ .../t   
studieren, korrigieren, zuhören, gehen, sagen, aufstehen, abholen, putzen, aufgeben, sein. 
 
5. Setzen Sie haben oder sein ein.   
1. Ich ... nach Kyjiw mit meinem Auto gefahren. 2. Warum ... er sich verspätet? 3. Wie schnell ... du 
gelaufen? 4. Ich ... mich schnell angezogen. 5. Die Freunde ... zum Geburtstag gekommen. 6. Wir ... den 
Wecker auf alle Fälle gestellt. 7. Wir ... pünktlich erschienen. 8. Er ... das Diktat fehlerfrei geschrieben. 9. 
Er ... selbst aufgewacht. 10. Ich ... diese Buch für 3 Tage gelesen.  

 



 

 

6. Übersetzen Sie ins Deutsche: 
1. Я забув книгу вдома. 2. Студенти танцювали до 23 години. 3. Ми увійшли в аудиторію та сіли. 
4. Цього літа він відпочивав на морі. 5. Вона склала іспит добре. 6. Вона запросила мене на день 
народження.  
 

KONTROLLARBEIT 
 

Variante 1 
I. Übersetzen Sie ins Ukrainische. 
1) Hans putzt sich die Zähne morgens und abens. 
2) Mein Bruder ist in diesem Monat im eine neue Wohnung eingezogen. 
3) Am Sonnabend verbringen wir einige Stunden im Freien.   
 
II. Setzen Sie haben oder sein ein. 
1) Wir ... uns gestern nicht getroffen. 
2) Du ... spät nach Hause zurückgekommen. 
3) Bis wann ... Sie dort geblieben? 
4) Um 9 Uhr ... ich das Haus verlassen. 
5) Warum ... er an dieser Haltestelle ausgestiegen? 
6) ... Sie gestern spät ins Bett gegangen? 
7) Zu Hause ... auf mich meine Freunde gewartet.   
8) Wir ... unsere Bücher genommen. 
9) Die Mutter ... ihr Kind gut erzogen (erziehen – виховувати). 
10) Alle .. ins Kino gegangen, ich ... allein zu Hause geblieben.  
 
III. Übersetzen Sie ins Ukrainische und gebrauchen das Präteritum. 
1) Ми зробили домашнє завдання. 
2) Його друг провів цей вечір вдома. 
3) З ким ти розмовляв вчора? 
4) Хто це зробив? 
5) Мій батько купив газету та книгу. 
 
IV. Bilden Sie die Grundformen von Verben. 
mitarbeiten, abschreiben, sprechen, fortsetzen, verstehen, dividieren, auftauchen.  
 
V. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1) О 10 годині він пішов спати. (Perfekt) 
2) Син моєї подруги зрадів подарунку. (Präteritum) 
3) Брат прибрав постіль. (Perfekt) 
4) Чому ти не приймаєш холодний душ? (Präteritum) 
5) Ми каталися на лижах на дачі. (Perfekt) 

 
KONTROLLARBEIT 

 
Variante 2 

I. Übersetzen Sie ins Ukrainische. 
1) Am Sonntag Nachmittag macht Peter keine Besorgungen.  
2) Nach dem Frühstück kämmt sie sich das Haar, zieht sich schnell an. 
3) Ich wasche mich gründlich mit einem Schwamm und mit Seife.   
 
II. Setzen Sie haben oder sein ein. 
1) Max und Peter ... früh aufgestanden. 
2) Ich ... mich nicht wohl gefühlt (sich fühlen – почуватися). 
3) Er ... gestern den Brief nicht beantwortet. 
4) Meine Schwester ... mir bei dem Studium geholfen. 



 

 

5) Ihr Vater ... den ganzen Abend zu Hause geblieben. 
6) Um wie viel Uhr ... du ins Zimmer gekommen? 
7) Er ... dich sehr lange gesucht. 
8) Der Junge ... in den Garten gelaufen. 
9) Der Student ... richtig geantwortet. 
10) Warum ... ihr in die Dicko nicht gekommen?  
 
III. Übersetzen Sie ins Ukrainische und gebrauchen das Präteritum. 
1) Вона дуже зраділа листу. 
2) Мій батько нічого не зрозумів. 
3) У нас вчора була лекція з літератури. 
4) Я читала тихо та швидко. 
5) Моя подруга пішла на заняття пішки. 
 
IV. Bilden Sie die Grundformen von Verben. 
vortragen, besprechen, beiwohnen, deklinieren, mitkommen, entführen, aufmachen.  
 
V. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1) Фільм закінчився і ми пішли спати. (Perfekt) 
2) Наші друзі спілкувалися до 9 години. (Präteritum) 
3) Я привела кімнату в порядок. (Perfekt) 
4) Моя родина провела вихідні дні на природі. (Präteritum) 
5) У неділю ми завжди робимо покупки. (Perfekt) 
 

 
 



 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 
Граматичні теми: 
1.Плюсквамперфект. 
2.Конструкція haben+zu+Inf. 
3. Конструкція sein+zu+Inf. 
4. Пасивний стан. 
5.Інфінитив пасив. 
6.Результативний пасив. 
7.Коньюнктив. 
8.Вживання коньюнктиву. 
9.Кондиционаліс І. 
10. Утворення та вживання партиципу І. 
11. Утворення та вживання партиципу ІІ. 
12.Допустові підрядні речення. 
 
 
Лексичні теми:  
1. Мистецтво в нашому житті. 
2.Музика в нашому житті.   
3.Мій улюблений композитор. 
4.В театрі. 
5.Йоган Гуттенберг. Винахід книгодрукарства. 
6.Відомі світові винаходи. 
7.Перший політ до космосу. 
8.Подорож.  
9.Подорожуючи Німеччиною.  
10.Подорож з гамбурга до Мюнхена.  
11.Подорож літаком. 
12.Подорожуючи Рейном. 
13.Австрія – мрія мандрівника.  
14. На вокзалі. 
15.На митниці. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА 
 

Щоб досягти успіхів у вивченні іноземної мови, потрібно розпочати роботу над мвою з 
перших днів занять у вузі, і займатися мовою систематично.  

Рекомендації щодо використання материалів НМК. 
• Будь-який процес навчання супроводжується помилками. Так само і у вивченні мови. 

Студент, який боїться зробити помилку і потім уникає розмови, буде просуватися значно 
повільніше, ніж той, хто говорить, незважаючи на помилки. 

• Вивчаючи лише граматичні правила, Ви навряд чи навчитесь говорити іноземною мовою. 
Тому дуже важливо розмовляти, тренуватися в розумінні мови на слух, а токож у читанні 
та письмі. 

• Вчіть слова не окремо, а в контексті. 
• Виписуйте з кожного уроку всі незнайомі слова, включаючи й ті, які Ви раніше вчили, але 

забули. Потім складіть речення з тими словами. 
• Складайте вдома варіанти тематичних діалогів та розігруйте їх із своїм партнером. 

Корткий теоретичний коментар 
 

І. Правила читання 
Перш за все необхідно навчитися правильно вимовляти звуки, тобто засвоїти фонетичні 

правила. 
Німецька мова, як і інші мови, має свої характерні тільки для неї особливості вимови 

звуків, свої правила словесного наголосу у фразі, характерну для неї інтонацію. 
 
ІІ. Засвоєння слів та виразів 
Для розуміння змісту текстів необхідно оволодіти певним запасом слів та виразів. Для 

цього рекомендується регулярно читати німецькою мовою навчальні тексти, газети та оригінальну 
літературу зі спеціальності.  

Роботу над закріпленням і збагаченням лексичного запасу необхідно здійснювати таким 
чином:  

• Слова виписуйте в зошит чи на карточку у вихідній формі з 
відповідною граматичною характеристикою. Так, наприклад, іменник – зозначеним 
артиклем, в називному відмінку однини, вказуючи закінчення родового відмінку 
однини та суфікс множини; дієслова в неозначеній формі (інфінітиві), вказати для 
сильних дієслів основні форми; прикметники – в короткій формі. 

• Багатозначність дієслів 
При перекладі звертайте увагу на багатозначність дієслів і обирайте у словнику слово, 

виходячи із загального змісту тексту. 
• Інтернаціональні слова 

В німецькій мові є багато слів, запозичених з інших мов, у основному із грецької та 
латинської. Ці слова одержали широке розповсюдження в мовах і стали інтернаціональними. За 
коренем таких слів можна здогадатися про значення і про те, як їх перекладати, наприклад: das 
Theater - театр, das Programm – програма. 

• При перекладі звертайте увагу на керування дієслів та прикметників. Наприклад, 
дієслово bestehen означає «існувати», 
bestehen aus (D.) – складатися із; 
bestehen auf (D.) – наполягати на; 
bestehen in (D.) – полягати в; 
bestehen die Prüfung – складати екзамени.  

• В кожнфй мові є стійкі словосполучення, властиві лише цій мові. Їх потрібно 
виписувати повністю і вчити напам’ять. Наприклад: Wie alt sind Sie? - Скільки вам років? 

 
ІІІ. Особливості граматичної будови німецького речення 
Будова німецького речення характеризується до певної міри сталим порядком слів, а саме – 

присудок чи його відмінювана частина стоїть на певному місті.  



 

 

При перекладі слід враховувати ці особливості, і тому слід обирати в рідній мові такі 
норми, які відповідають нормам літературної мови. 

 
ІV. Робота над текстом 
Оскільки основною метою навчання є одержання інформації з німецького джерела, то 

особливу увагу слід приділяти читанню текстів. 
Розуміння іноземного тексту досягається шляхом двох видів читання: ознайомчого та 

вивчаючого. 
Ознайомче читання складається з наступного уміння: а) здогадатися про значення 

незнайомих слів на основі словотворчих ознак та контексту; б) «бачити» інтернаціональні слова та 
установлювати їх значення; в) знаходити знайомі граматичні форми, конструкції та 
установлювати їм еквіваленти в рідній мові; г) використовувати ілюстрайійний матеріал, схеми, 
формули, які містить текст; д) застосовувати знання із фахових предментів як основу змістових та 
мовних здогадок. 

Точне та повне розуміння тексту здійснюється шляхом вивчаючого читання. 
Вивчаюче читання передбачає вміння самостійно проводити лексико-граматичний аналіз, 

використовуючи знання фахових предметів. 
Проводячи цей вид роботи, необхідно розвивати навички адекватного перекладу тексту з 

використанням галузевих словників, словників скорочень 
Працюючи над текстом, виписуйте та намагайтесь запам’ятати найчастіше вживані вирази 

усної мови. Такі мовні моделі потрібно застосовувати у розмові, у побудові питань та у відповідях 
на них. 

 
Питання, що виносяться на обговорення за темами навчальної дисципліни  та список 

літератури, необхідний для самостійної роботи студента 
 

Граматичні теми: 
1. Іменник в Dat. 
2. Особові займенники в Dat. 
3. Порядок слів в реченнях з додатками в Dat. і Akk. 
4. Прийменники, що вимагають Dat. 
5. Прийменники, що вимагають Dat. і Akk. 
6. Дієслова з Dat. або Akk. Відокремлювані і невідокремлювані префікси. 
7. Зворотні дієслова. Місце sich в реченні. 
8. Відмінювання зворотних дієслів в Dat. і Akk. 
9. Правила утворення та вживання минулого часу Perfekt. 
10. Дієслова, що вживаються з haben. Дієслова, що вживаються з sein. 
11. Модальні дієслова: значення та відмінювання. 
12. Складносурядне речення. 
13. Іменник в Gen. Давальний відмінок з прийменником von. 
14. Слабка відміна прикметників. 
15. Сильна відміна прикметників. 
16. Мішана відміна прикметників. 
 
Лексичні теми:  
1. MeinStudiumanderUniversität. 
2. ImDeutschunterricht. 
3. MeineFreunde. 
4. Meine Familie. 
5. Mein Arbeitstag. 
6. Mein Wochenende. 
7. Auf der Post. 
8. ImWarenhaus.  
9. EinEinkaufimSupermarkt.  
10. Weinachten.  



 

 

11. Ostern. 
12. Mein Geburtstag. 
13. Zu Besuch.  
14. FeiertageinDeutschland.  
15.FeiertageinderUkraine.  
16. Wie schreibt man einen Brief. 
 

• Перелік тем есе (орієнтовний): 
1. Моє навчання в університеті. 
2. На занятті німецької мови. 
3. Опишіть свій робочий день 
4. Як я проводжу вихідні. 
5. На пошті. 
6. Як користуватися телефоном. 
7. В супермаркеті. 
8. Ми робимо покупки. 
9. Мої найкращі друзі. 
10. Свята в Україні. 
11. Свята в Німеччині. 
12. У гостях 
13. Святкування мого дня народження. 
14. Різдво. 
15. Пасха. 

Банк тестів 
Тестові тематичні завдання (орієнтовні) 

 
Im Warenhaus 

Was mich betrifft, so mag ich mit Vergnügen einkaufen. Besonders gern besuche ich ein 
Warenhaus mit riesengroßen Schaufenstern und verschiedenen Warenabteilungen.  

Heute gehe ich mit meiner Schwester einkaufen. Meine Schwerste sucht schon lange ein elegentes 
Minikostüm oder ein Jackett und einen Hut. Ich brauche Schuhe und einen Pullover für alle Tage. Wir 
beginnen mit der Konfektionsabteilung. Sie liegt im dritten Stock. In diesem Stockwerk befinden sich 
noch drei Abteilungen: Damen-, Herren- und Kinderkonfektion. Das Warenangebot ist sehr groß: 
Kostüme, Jacketten, Regenmäntel, Jeans- und Wolljacken, Anoraks, Röcke und Pullover. 

Was es hier nicht alles gibt! Viele Kunden besuchen diese Abteilungen gern. Der eine braucht einen 
Wintermantel, der andere will einen moderenen Anzug haben, der dritte sucht eine praktische Jacke. Der 
Kunde wählt zuerst die Ware, dann erhält einen Kassenzettel, geht damit zur Kasse und bezahlt ihn. 
Meine Schwester hat ein einfärbiges Kostüm in Blau mit breitem Kragen gewählt, denn blau ist jetzt 
große Mode. Sie ist zur Bekleidungskabine gegangen und hat dieses Kostüm anprobiert. Das Kostüm ist 
etwas zu klein und wir nehmen genau solches Modell die Nummer 42. Das Kostüm sitzt wuderschön! 
Wir haben auch einen Pullover Größe 40 für mich gekauft. Mein Pulli paßt mir gut und ich bin mit dem 
Einkauf zufrieden. 

Dann sind wir in der Schuhabteilung gegangen. Sie liegt im zweiten Stock. Hier gibt es auch eine 
große Auswahl von Waren: Herrenschuhe in allen Größen, Damenschuhe mit hohon uns niedrigen 
Absätzen, Kinderschuhe in allen Farben, Stiefel und Pantoffeln. Meine Schuhgröße ist 24. Ich probiere 
schwarze Wildlederschuhe an. Sie passen mir tadellos und sind nicht zu teuer. 

Das Wichtigste ist erledigt und wir sind in die Hutabteilung. Sie liegt eine Treppe nieder. Hier gibt 
es eine große Auswahl von Hüten, Mützen: Pelzmützen, Baskenmützen, Filzhüte, Strohhüte usw. Meiner 
Schwester aber hat keiner gefallen. 

Im ersten Stock befinden sich Kurzwaren, Parfümerie, Geschirr, Elektrogeräte, Uhren und andere 
Waren. Wir brauchen nichts davon. 

Im Erdgeschoss liegt eine Lebensmittelabteilung. Hier haben ein friesches Weißbrot, ein Kilo 
Wurst, ein Stück Butter, 300 Gramm Käse, zwei Becher Joghurt genommen. Ich habe alles an der Kasse 
bezahlt, die Kassiererin hat mir das Wechselgeld gegeben.  

Mit vollem Paket sind wir nach Hause zurückgefahren. Wir sind guter Laune.          



 

 

 

Texterläuterungen 
Was mich betrifft... – що до мене, що стосується мене 
für alle Tage – на щодень 
gehen ... einkaufen– ходити роботи покупки 
das warenangebjt – асортимент товару 
Was es hier nicht alles gibt! – Чого тут тільки немає! 
der Pulli= der Pullover - светр 
das Wichtigste 
die Baskenmütze, (-n) 
der Filzhut, es, ü-e – фетровий капелюх 
ist erledigt – узгоджено, вирішено  
das Wechselgeld – здача, решта, дрібна монета 
 

Testaufgaben 
 

I. Wählen Sie die richtige Antwort:   
1. Was gibt es im Warenhaus? 

A) Im Warenhaus gibt es kleine Schaufenster und zwei Abteilungen.  
B) Im Warenhaus gibt es riesengroße Schaufenster und zwei Abteilungen.  
C) Im Warenhaus gibt es keine Schaufenster und viele Abteilungen. 

D) Im Warenhaus gibt es riesengroße Schaufenster und verschiede Abteilungen. 
2. Was wollte die Schwester kaufen? 

A) Die Schwester wollte ein Sportkostüm kaufen. 
B) Die Schwester wollte ein elegentes Kleid und einen Hut kaufen. 
C) Die Schwester wollte ein elegentes Minikostüm oder ein Jackett und einen Hut kaufen. 

 D) Die Schwester wollte ein Abendkleid oder ein Jacke kaufen. 
3. Was schreibt der Verkäufer aus? 

A) Der Verkäufer schreibt einen Vortrag aus. 
B) Der Verkäufer schreibt einen Kassenzettel aus 
C) Der Verkäufer schreibt ein Wechselgeld aus.  
D) Der Verkäufer schreibt eine Vorlesung aus. 

4. Was hat die Schwester gewählt? 
A) Die Schwester hat ein einfärbiges Kostüm in Grün mit schönem Kragen gewählt. 
B) Die Schwester hat ein einfärbiges Kostüm in Rot mit breitem Kragen gewählt 
C) Die Schwester hat ein einfärbiges Kostüm in Blau mit schönem Kragen gewählt. 
D) Die Schwester hat ein einfärbiges Kostüm in Blau mit breitem Kragen gewählt. 

5. Welche Größe hat die Schwester gekauft? 
A) Die Schwester hat Größe 42 gekauft.  
B) Die Schwester hat Größe 44 gekauft.  
C) Die Schwester hat Größe 40 gekauft.  
D) Die Schwester hat Größe 46 gekauft.  

6. In welchem Stock befindet sich die Schuhabteilung? 
A) Die Schuhabteilung liegt im Erdgeschoss. 
B) Die Schuhabteilung liegt im vierten Stock. 
C) Die Schuhabteilung liegt im zweiten Stock. 
D) Die Schuhabteilung liegt im ersten Stock. 

7.  Welche Schuhe kann man hier kaufen? 
A) Hier kann man nur die Damenschuhe kaufen. 
B) Hier kann man nur dieHerrenschuhe, Damenschuhe, Kinderschuhe kaufen. 
C) Hier kann man nur die Herrenschuhe und Kinderschuhe kaufen. 
D) Hier kann man nur die Damenschuhe und Herrenchuhe kaufen. 



 

 

8. Welche Große trägt das Fräulein? 
A) Das Fräulein trägt eine 25.  
B) Das Fräulein trägt eine 26.  
C) Das Fräulein trägt eine 23. 
D) Das Fräulein trägt eine 24.  

9. Welche Schuhe probiert es? 
A) Es probiert Kunstlederschuhe an. 
B) Es probiert Lederschuhe an. 
C) Es probiert Wildlederschuhe an. 
D) Es probiert lederne Stiefel an. 

10. Welchen Hut hat die Schwester gekauft?   
A) Die Schwester hat einen Filzhut gekauft. 
B) Die Schwester hat einen Pelzhut gekauft. 
C) Die Schwester hat einen Strohhut gekauft. 
D) Die Schwester hat einen keinen gekauft. 

 
II. Bilden Sie eine Situation mit folgenden Redewendungen: 

Einkäufe machen, versorgen mit, eine große Auswahl von, verschiedene Abteilungen, an der Kasse 
bezahlen. 

 
Sitten und Bräuche in Deutschland 

Weihnachten ist das fest von Christi Geburt. Er wird schon am Abend des 24. Dezember, dem 
Heiligen Abend, gefeiert. Man schmückt den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an, man singt 
Weihnachtslieder, man verteilt Geschenke.  

In den meisten Familien ist es eine feste Tradition, an diesem Tag zum Gottesdienst in die Kirche 
zu gehen.  

Ein Weihnachtsbaum stand schon im 16. Jh. in den Wohnzimmern, vielleicht sogar noch früher. 
Damals war er mit feinem Gebäck geschmückt; im 17. Jh. kamen Wachskerzen und glitzernder Schmuck 
hinzu. Inzwischen ist der Weihnachtsbaum in aller Welt bekannt uns steht auch auf Marktplätzen oder in 
den Gärten von Wohnhäusern. 

Für die Kinder ist Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres – schon wegen der Geschenke. Im 
Norden Deutschlands bringt sie der Weihnachtsmann, angetan mit weißem Bart und rotem 
Kapuzenmantel, in einem Sack auf dem Rücken. In manche Familien, vor allem in Süddeutschland, 
kommt das Christkind. Es steigt, so wird den Kindern erzählt, direkt aus dem Himmel hinunter zur Erde. 
Aber es bleibt dabei unsichtbar – nur die Geschenke findet man unter dem Weihnachtsbaum.      

Am 1. Januar beginnt das neue Jahr. Der letzte Tag des alten jahres heißt Silvester. So wurde er 
nach dem Tagesheiligen des 31. Dezember, dem römischen Papst Silvester I. genannt, der im 4. 
Jahrhundert lebte.  

Zum Unteschied von stillen Weihnachten wird Silvester, der Jahreswechsel, festlich, laut und lustig, 
fröhlich gefeiert. Gäste werden eingladen, oder man besucht gemeinsam einen Silvesterball. Einige 
Deutsche begehen das Neujahrsfest im Kreise der Familie oder mit den Freunden und Bekannten. Man 
isst und trinkt, tanzt und singt. Die Silvesterkarpfen. Man glaubte früher, der Fisch sei Symbol für große 
Fruchtbarkeit. Eine traditionelle Speise zum Jahreswechsel ist aber auch Schweinfleisch, denn auch das 
Schwein gilt bekannlich als Glücksbringer. Das Bleigießen und das Verschicken von Karten mit guten 
Wünschen für das Neujahr gehören zu den alten Bräuchen. Um Mitternacht, wenn die Uhr zwölf schlägt, 
das alte Jahr also zu Ende ist, uns das kommende Jahr beginnt, füllt man die Gläser mit Sekt und Wein, 
prostet sich zu und wünscht sich „ein gutes neues Jahr“. Dann geht man hinaus auf die Straße, wo ein 
riesengroßes Feuerwerk den Himmel über den Städten und Dörfern erhellt. Viele Menschen veranstalten 
ihr privates Feuerwerk. In Deutschland ist es üblich, Raketen und Feuerwerkskörper für den 
Silvesterabend zu kaufe und abzubrennen.               
 
Vokabeln 
anzünden (-te, -t) – запалити (свічки)  
verteilen (-te, -t) – розподіляти  
der Gottesdienst (-e) – богослужіння 



 

 

das Gebäck – печиво 
die Wachskerze (-n) – воскова свічка  
der Papst, ä-e – Папа римський 
der Karpfen - короп 
der Glücksbringer - той, що приносить удачу 
glitzernder Schmuck – блискучі прикраси 
hinuntersteigen (ie, ie) – спускатися (вниз) 
unsichtbar – невидимий 

 
Testaufgaben 

 
1. Was für ein Fest ist Weihnachten? 

A) Weihnachten ist das Fest von Christi Auferstehung. 
B) Weihnachten ist das Fest von dem Heiligen Abend. 
C) Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. 
D) Weihnachten ist das Fest von Drei Königen. 

2. Wann wird es in Deutschland gefeiert? 
A) Es wird am Abend des 26. Dezember gefeiert.  
B) Es wird am Abend des 24. Dezember, dem Heiligen Abend gefeiert.  
C) Es wird am Abend des 25. Dezember gefeiert.  
D) Es wird am Abend des 31. Dezember gefeiert.  

3. Wie begeht man dieses Fest? 
A) Man geht in Kneipen und Diskotheken. 
B) Man stößt mit Sekt an.  
C) Man zündet viele Feuerwerksraketen an. 
D) Man schmückt den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an und singt Weihnachtslieder, man 

verteilt Geschenke. 
4. In welchem Jahrhundert erschien erstmalig ein Weihnachtsbaum?  

A) Ein Weihnachtsbaum stand schon im 15. Jahrhundert in den Wohnzimmern.  
B) Ein Weihnachtsbaum stand schon im 16. Jahrhundert in den Wohnzimmern.  
C) Ein Weihnachtsbaum stand schon im 17. Jahrhundert in den Wohnzimmern.  
D)  Ein Weihnachtsbaum stand schon im 19. Jahrhundert in den Wohnzimmern.  

5. Wie war der Weihnnachtsbaum damals geschmückt? 
A) Damals war er mit feinem Gebäck geschmückt. 
B) Damals war er mit Lametta, Lichter geschmückt. 
C) Damals war er mit goldenen Kugeln und Glocken geschmückt. 
D) Damals war er mit einer Krippe, einem Herzen geschmückt. 

6. Wohin stellt man Weihnachtsbäume in unserer Zeit? 
A) Der Weihnachtsbaum wird man in einem Wohnzimmer gestellt. 
B) Der Weihnachtsbaum wird man auf einem Weihnachtsmarkt gestellt. 
C) Der Weihnachtsbaum wird man neben den Schaukeln, Karusselen gestellt. 
D) Der Weihnachtsbaum wird auf Marktplätzen oder in den Gärten von Wohnhäusern gestellt.  

7. Warum ist Weihnachten das wichtigste Fest für die Kinder?  
A) Weihnachten ist das wichtigste Fest für die Kinder, denn sie bekommen viele Äpfel. 
B) Weihnachten ist das wichtigste Fest für die Kinder schon wegen der Geschenke. 
C) Weihnachten ist das wichtigste Fest für die Kinder, schon wegen der Süßigkeiten. 
D) Weihnachten ist das wichtigste Fest für die Kinder, scon wegen der Ferien. 

8. Wer schenkt den Kindern die Geschenke im Süddeutschland? 
A) Im Süddeutschland kaufen die Eltern die Geschenke für ihre Kinder und legen sie unter den 

Weihnachtsbaum.  
B) Im Süddeutschland bringt Nikolaus die Geschenke für ihre Kinder und legen sie unter den 

Weihnachtsbaum.  
C) Im Süddeutschland bringen Nikolaus und sein Gehilfe einen Sack voll Geschenke. 
D) Im Süddeutschland kommt das Christkind, es steigt direckt aus dem Himmel hinunter zur Erde. 

9. Was gehört zu den alten Bräuchen von Silvester und Neujahr? 



 

 

A) Eine traditionelle Speise ist aber Schweinfleisch. 
B) Der Silvesterkarpfen, das Bleigießen und das Verschicken gehören zu den traditionellen Speisen.   
C) Der Silvesterball und das Silvesterkonzert gehören zu den alten Bräuchen von Silvester. 
D) Stollen und Lebkuchen gehören zu den alten Bräuchen von Silvester. 

10. Wer veranstaltet ein riesengroßes Feuerwerk?   
A) Die Regierung veranstaltet ein ein riesengroßes Feuerwerk.  
B) Man veranstaltet ein riesengroßes Feuerwerk.  
C) Viele Menschen veranstalten ein riesengroßes Feuerwerk privat. 
D) Ein riesengroßes Feuerwerk veranstalten viele Menschen mit ihren Freunden. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Кредит 1. Мистецтво в житті людини. 
Завдання  1  

Підготувати повідомлення «Мій улюблений актор». 

Завдання  2  

Робота з текстом «За кулісами» (впр.39  урок 16) 

Завдання  3  

Виконання вправ за підручником 31-33 с. 553-556.  

Завдання  4  

 
Кредит 2. Відомі світові винаходи. 
Завдання 5  
Творення прикметників за допомогою суфіксів 
 - los і – voll. 
 Суфікс- los приєднується до основ іменників, утворюючи прикметники зі значенням відсутності 
будь-якого якості. У російській мові їм відповідають прикметники з префіксами без -, бес -. 
der Charakter «характер» + - los = charakterlos  
«безхарактерний»  
der Wille «воля» + - los = willenlos «безвольний »  
die Treue «вірність» + - los = treulos « невірний » 
Суфікс - voll (ср. прикметник voll «повний») + основа іменника утворюють прикметник зі 
значенням наявності будь-якого якості. 
der Charakter «характер» + - voll = charaktervoll «з характером, наприклад, людина» 
der Takt «такт» + - voll = taktvoll «тактичний»  
das Geräusch «шум» + - voll = geräuschvoll  
«галасливий»  
Прикметники з суфіксом - voll часто антонімічні прикметникам з суфіксом- los. 
charaktervoll «з характером» - charakterlos  
«безхарактерний» 
taktvoll «тактичний» - taktlos «безтактне» 
 

Завдання 6 

Виконання вправи № 36 

Перекладіть німецькою і розіграйте наступний діалог. 
- Добрий день. Моє прізвище Бергер , Анна Бергер. Я хочу поговорити з паном Штайгер . 
- З якого питання ? 
- Я вчора дзвонила пану Штайгер і він запросив мене сьогодні на бесіду на 3 години дня. 
- Добре . Я зараз доповім про вас ... Проходьте, будь ласка. Пан Штайгер чекає вас. 
- Добрий день, пане Штайгер . 
- Здрастуйте, панна Бергер, наскільки я пам'ятаю , мова йде про місце секретаря для експортного 
відділу, чи не так? 
- Так, я хотіла б брати участь у конкурсі на це місце. Чи можу я розраховувати на позитивну 
відповідь? 
- Ви сказали , що ви добре говорите і пишіть по- англійськи і по- французьки, Це нас влаштовує. У 
вас є відповідний досвід роботи ? 
- Так , я близько року працювала секретарем на фірмі «Бахман ». 
- А яка у вас освіта? 



 

 

- Я закінчила філологічний факультет університету і близько року відвідувала курси французької 
мови. 
- Добре . Я думаю , що ви впораєтеся з новою роботою. Але вам доведеться спочатку пройти 
випробувальний термін. Так у нас прийнято . У нас багато претендентів на це місце. 
- Я розумію . А якщо я витримаю випробування , на яку зарплату я можу розраховувати? 
- До цього питання ми ще повернемося. Але я думаю , що зарплата вас влаштує. Залиште ваші 
документи і зателефонуйте мені через тиждень. Я проінформую вас про все .... Спасибо. Я 
обов'язково подзвоню вам. До побачення. 

Завдання 7 
Робота з текстом «Johann Gutenberg der Erfinder des Typendrucks» 
Прочитайте текст. Перескажіть. 

Johann Gutenberg der Erfinder des Typendrucks 
Keine deutsche Erfindung des 15. Jahrhunderts war von so großer internationaler Bedeutung wie 

die Erfindung des Typendrucks. Der älteste Typendruck stammt vermutlich aus den Jahren nach 1445. 
Bis zur Erfindung dieser Druckart war das gedruckte Buch ein Luxusgegenstand. Ihn konnten sich nur 
Bischöfe, Fürsten und reiche Leute leisten. Ein halbes Jahrhundert später umfasste die Liste der Bücher 
bereits viele Tausend Titel und die Zahl der Bücher ging in die Millionen. 

Wem hatte die Welt diese Erfindung zu verdanken? Wer war dieser Mann? 
Er hieß Johann Gutenberg und war der Sohn eines vornehmen Bürgers aus Mainz. Das genaue 

Geburtsjahr des Erfinders der so t genannten „schwarzen Kunst" ist nicht bekannt. Man nimmt an, dass 
Johann Gutenberg zwischen 1394 und 1398 in Mainz geboren ist. Über die erste Hälfte seines Lebens 
weiß man so gut wie nichts. Kein Bild zeigt, wie er ausgesehen hat. Alle erhaltenen Gutenberg-Bilder 
sind der Phantasie entsprungen. 

Nach dem Tode seines Vaters übersiedelte Gutenberg nach Straßburg. Seinen Lebensunterhalt 
verdiente er als Kunsthandwerker. Wahrend der Straßburger Zeit ließ Gutenberg seine erste 
Druckerpresse bauen. Unermüdlich war er damit beschäftigt, die Technologie des Buchdrucks zu 
verbessern. Nach und nach erfand er alles, was zur Herstellung eines Typendrucks notwendig war. 

Um besser zu verstehen, worin das besondere Verdienst Gutenbergs besteht, müssen wir im 
Geschichtsbuch der „schwarzen Kunst" zurückblättern. 

Zu Gutenbergs Zeit war eine einfache Art des Drucks, der Blockdruck, schon weit verbreitet. Der 
Blockdruck ist eine chinesische Erfindung aus dem 6. Jahrhundert. Diese Druckart war im 10. 
Jahrhundert über Kleinasien nach Europa gelangt. Beim Blockdrupk arbeitete man den Text einer ganzen 
Buchseite mühsam aus einem Holzblock heraus. Von einer solchen Druckplatte konnte man dänn 
beliebig viele Abzüge herstellen. 

Der nächste Entwicklungsschritt war der Letterndruck, eine koreanische Erfindung. Lettern sind 
Einzelbuchstaben aus Holz oder Metall. Der Vorteil der beweglichen Lettern bestand darin, dass man sie 
nach Bedarf zusammensetzen und auseinandernehmen konnte. Auch diese Art des Drucks war zu 
Gutenbergs Zeit in Europa schon bekannt. 

Gutenberg entwickelte ein anderes Verfahren. Zunächst galt es, die einzelnen Buchstaben aus 
Metall zu gießen. Gutenberg schnitt für jeden Buchstaben und Zeichen einen Stempel aus Stahl, dann 
schlug er ihn in weiches Metall ein. So entstand die Matrize. Aus dieser Matrize konnte er Buchstaben in 
beliebiger Menge gießen. 

Als Gutenberg die neue Technologie des Buchdrucks fast fertigausgearbeitet hatte, kehrte er um 
1448 nach Mainz zurück. Er besaß aber nicht genügend Geld, um so viel Typen herstellen zu können, wie 
er zum Druck eines Buches brauchte. 

Gutenberg hatte sich vorgenommen die Bibel zu drucken. Deshalb lieh er sich bei Johannes Fust, 
einem reichen Mainzer, 800 Gulden für die Herstellung von Druckgeräten. 1452 wurde Fust mit weiteren 
800 Gulden sogar Teilnehmer am „Werk der Bücher". 

Als Gutenbergs Hauptwerk gilt heute unzweifelhaft die Bibel. Der Druck der Bibel war spätestens 
Anfang 1456, vielleicht auch schon 1455 vollendet. Aus uns unbekannten Gründen kam es zwischen Fust 
und Gutenberg zu Streitigkeiten und das Gericht verurteilte Gutenberg zur Rückzahlung des geliehenen 
Geldes. Dadurch verlor Gutenberg das gesamte Druck- und Typenmaterial zu seiner Bibel an Fust und so 
brachte man ihn kurz vor Vollendung des Bibeldrucks böswillig um die Früchte seiner Arbeit. 



 

 

Über das weitere Leben Gutenbergs weiß man sehr wenig. Wahrscheinlich war er noch viele Jahre 
in einer Druckerei tätig, diese Druckerei hatte ein anderer Bürger in Mainz gegründet. 

Noch zu Gutenbergs Lebzeiten entstanden in vielen deutschen Städten Druckereien. Sie 
übernahmen diesen Typendruck. Aber auch 

in Köln und Basel, in Pilsen und Barcelona übte man die „schwarze Kunst" mit großem Gewinn 
aus. Erst als Gutenberg fest 70 Jahre alt war,, wurde ihm die verdiente öffentliche Anerkennung zuteil 
und der Bischof von Mainz bewilligte ihm kleine Rente. 

Am 3. Februar 1468 ist Gutenberg in seiner Vaterstadt Mainz gestorben. Auf einer Gedenktafel in 
Mainz kann man heute die Worte lesen: „Hier auf dem grünen Berge wurde die Kunst des Buchdruckes 
erfunden, von hier aus verbreitete sich das Licht in der Welt." 

Typendruck, der зд.: Книгодрукування; Letter, die літера; Blockdruck, der блокове друкування; 
Druckplatte, die формна пластина; Matritze, die матриця; gießen відливати; jmdtt. um etw.brlngen 
позбавити когось, чогось. 
 
Завдання 8 
Підготувати розмовну тему «Відомі світові винаходи». 

 
Кредит 3-4. Подорож до Німеччини (1-2 ч.). 
Завдання 9 
Робота з діалогом  

Mühe und Fleiß erhalten den Preis 
Dirk (Olegs Gast aus Berlin); 
Du, was ist los? Du Oleg: Ich bin es auch! Dirk, du kannst mir gratulieren! Ich habe den ersten Preis für 
meine guten Kenntnisse in deutscher Landeskunde erhalten. 
D.: Du machst mich neugierig! Seit wann werden in der Schule Preise verteilt, statt Noten gegeben? 
O.: Ach, Dirk, du weißt ja nichts! Es wurde heute in der Schule eine Art Quiz zum Thema «Landeskunde 
Deutschlands» veranstaltet und wir mussten vor der Jury auf landeskundliche Fragen antworten. Ich 
wurde als erster gefragt. 
O.: Die erste Frage betraf die Staatsordnung. Ich antwortete, dass Deutschland eine parlamentarische 
Republik ist. 
D.: Und die zweite Frage? 
O.: Ich wurde gefragt, was ich unter einem föderativen Aufbau der Republik verstehe. Ich nannte die 
Bundesländer, darunter auch die fünf Bundesländer, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands der 
BRD beitraten. 
Ich zeigte alle sechzehn Bundesländer und ihre Hauptstädte auf der Karte. Und man hat mich dafür 
gelobt. 
D.: Und weißt du, welche Städte bei uns gleichzeitig Stadtstaaten sind? 
O.: Natürlich weiß ich das. Das sind Berlin, Hamburg und Bremen. 
D.: Alle Achtung! Welche Fragen wurden an deine Freunde gestellt?  
O.: Auf die Frage, wer heute das Staatsoberhaupt der BRD ist, musste Marina antworten. Sie sagte: «Der 
Bundespräsident» und fügte hinzu, dass der Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten gewählt 
wird. 
D.: Wurde sie auch nach den Aufgaben des Bundeskanzlers gefragt? 
O: Sie nicht. Darauf antwortete Denis. Außerdem berichtete er vom Bundesrat als Vertretung der 
Bundesländer. Und ich wurde nach der deutschen Sprache gefragt. 
D.: Und was hast du darauf geantwortet? 
O.: Ich habe gesagt, dass die deutsche Sprache die Amtssprache der Bundesrepublik Deutschland ist und 
dass diese Sprache für mehr als 100 Millionen Menschen die Muttersprache ist. 
D.: Und weißt du, in welchen Ländern außerhalb Deutschlands Deutsch gesprochen wird? 
O.: Wenn ich mich nicht irre, m Österreich und in der Schweiz. 
D.; Das stimmt. Aber auch in Luxemburg und Liechtenstein sowie in einigen Gebieten in Belgien und 
Frankreich spricht man Deutsch. 
ODas habe ich leider nicht gewusst. 



 

 

D.: Das macht nichts, man sieht ohnehin, dass sie alle gute Leistungen in Landeskunde haben. Gab es 
Fragen nach dem kulturellen Leben der BRD, nach Literatur, Kunst, Sport u. a.? 
O.: Zu diesem Thema wird noch ein Quiz veranstaltet werden, nachdem wir solche Städte wie Berlin, 
Dresden, Weimar, Köln und andere besucht haben. 
Oh, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass wir mit einer Reise nach Deutschland prämiert wurden. 
Wir verreisen in einer Woche. 
D.: Das ist ja aber eine Überraschung! 
 
Завдання 10 
Робота з текстом «Die Bundesrepublik Deutschland» 
Прочитайте наступний текст і перекладіть його російською мовою з допомогою словника. Дайте 
відповідь на запитання ( впр. 2 б). Складіть пла та перекажіть за ним текст. 

Die Bundesrepublik Deutschland 
Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas. Sie grenzt im Osten an Polen und an 

die Tschechische Republik, im Süden an Österreich und an die Schweiz, im Westen an Frankreich, 
Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Im Norden grenzt Deutschland an Dänemark, außerdem bilden 
die Nordsee und die Ostsee eine natürliche Grenze. 

Die Fläche des wiedervereinigten Deutschland beträgt rund 357000 km2 (Quadratkilometer). Von 
Norden nach Süden erstreckt sich das Land über 876 km, von Westen nach Osten 640 km. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig und reizvoll. Es werden vier Großlandschaften 
unterschieden: das Norddeutsche Tiefland, das Mittelgebirge, das Süddeutsche Alpenvorland und die 
Alpen. Zum Mittelgebirge gehören das Erzgebirge, der Harz, der Thüringer Wald, der Schwarzwald, der 
Bayerische Wald und andere Gebirge. Am höchsten sind die Bayerischen Alpen. Der höchste Berg, die 
Zugspitze, ist 2962 m hoch. 

Das Klima des Landes ist gemäßigt. Große Temperaturschwankungen sind selten. Die 
durchschnittliche Temperatur Hegt bei +9 Grad Celsius. 

Die größten Flüsse - der Rhein, die Elbe, die Oder, die Ems, die Weser - fließen von Süden nach 
Norden und münden in die Nordsee oder in die Ostsee (die Oder), nur die Donau fließt von Westen nach 
Osten und mündet ins Schwarze Meer. Der Rhein ist der größte Strom Deutschlands. Am Rhein liegen 
große Städte wie Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn. An der Weser liegen Bremen und Bremerhaven. 
Am Main (am Nebenfluss des Rhein) liegt die Stadt Frankfurt. An der Elbe liegen Städte wie Hamburg, 
Dresden und Magdeburg. Im Osten Deutschlands fließen die Oder und die Neiße, die eine natürliche 
Grenze zu Polen bilden. 

In Deutschland gibt es viele Seen, die sehr malerisch sind. Der größte See ist der Bodensee, der im 
Süden Deutschlands liegt. Unter den vielen Kanälen ist der Mittellandkanal am längsten (321 km). 
Deutschland ist an Bodenschätzen nicht sehr reich. Die wichtigsten sind Steinkohle, Braunkohle, Kali 
und Steinsalz. Rohstoffe (Erdöl, Erdgas, Erze), an denen das Land arm ist, werden eingefuhrt. 

Deutschland ist ein hoch entwickeltes Industrieland mit einer intensiven Landwirtschaft. Es ist 
eines der führenden Industrieländer und steht in der Welt an dritter Stelle. Im Welthandel nimmt sie den 
zweiten Platz ein. 

Die Bevölkerung Deutschlands beträgt über 82 Millionen Einwohner (darunter 7,3 Millionen 
Ausländer). Die Hauptstadt der BRD ist Berlin 

mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern, 
Am 3. Oktober feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit. Die 

Nationalflagge der BRD ist Schwarz-Rot- Gelb. 
Das Grundgesetz, die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland,wurde im Jahre 1949 

angenommen. Seit der Vereinigung Deutschlands am 3.Oktober 1990 ist das Grundgesetz die Verfassung 
des gesamten deutschen Volkes geworden. Das höchste Staatsorgan ist der Bundestag, der auf vier Jahre 
gewählt wird. Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident, der für eine 
Amtszeit von 5 Jahren gewählt wird. Gewählt wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung, 
die aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und einer gleich großen Zahl von Delegierten der 
Länderparlamente besteht. Auf Vorschlag des Bundespräsidenten wählt der deutsche Bundestag den 
Bundeskanzler, der die Minister bestimmt und das Kabinett (die Regierung) bildet. 

Nach der Vereinigung besteht Deutschland aus 16 Bundesländern. Das größte Bundesland ist 
Bayern. Es liegt im Süden Deutschlands. Drei Bundesländer - Berlin, Hamburg und Bremen - sind 



 

 

Stadtstaaten. Jedes Bundesland hat seine eigene Verfassung, seine Landesregierung und sein 
Landesparlament. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des 
Bundes mit. Seine Mitglieder werden nicht gewählt, sondern von den Landesregierungen bestimmt. 

Der Bundesrat wählt jährlich aus dem Kreise der Ministerpräsidenten seinen Präsidenten. Der 
Präsident des Bundesrates ist gleichzeitig Stellvertreter des Bundespräsidenten. 

In Deutschland gibt es viele politische Parteien. Die bedeutendsten sind: die Christlich-
Demokratische Union Deutschlands (CDU), die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die 
Christlich- Soziale Union (CSU). Von den anderen sind zu nennen - die Freie Demokratische Partei 
(FDF), die Grünen, die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). 

Deutsche Außenpolitik bleibt vor allem Friedenspolitik. Das vereinigte Deutschland wirkt in der 
UNO mit und will seinen Beitrag zum friedlichen Fortschritt in der Welt leisten. Die Bundesrepublik  
Deutschland unterhält gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu fast allen Staaten der Welt. Sie verfügt 
über mehr als 230 Auslandsvertretungen. Deutschland ist Mitglied der Europäischen Union und der 
Nordatlantischen Allianz, es nimmt an der Bildung des gesamteuropäischen Sicherheitssystems aktiv teil. 

 Ознайомтеся докладно з картою Німеччини та використовуйте її для вікторини, застосуйте в 
питаннях і відповідях відому вам країнознавчу лексику, наприклад: "Аn welche Staaten grenzt 
Deutschland im Osten (im Süden, im Westen und im Norden)? Wie heißt die Hauptstadt des 
Bundeslandes ...? і т.п.



 

 

Завдання 11 
Виконання вправи 50.  
Перекладіть німецькою мовою. 
Німеччина розташована в центрі Європи. У жовтні 1990 року відбулося об'єднання 
Німеччини, і зараз Федеративна Республіка Німеччина складається з 16 федеративних 
земель, з 10 старих і 6 нових земель. Кожна область має свою конституцію, земельний уряд і 
парламент. 
Німеччина межує з 9 державами. На півночі Північне та Балтійське море утворюють 
природний кордон, на півдні межа проходить по альпійських горах. 
Населення Німеччини становить понад 80 млн. чоловік. У Німеччині живуть і працюють 
більше 7 мли. іноземців. Більшість з них приїхали до Німеччини з Туреччини, Греції, 
Югославії, Італії та з інших країн. Німецька мова є державною мовою ФРН. 
Ландшафт Німеччини дуже різноманітний. На півночі Німеччини перебуває Північно-
Німецька низовина, південіше простягаються гірські області, на півдні знаходяться Альпи з 
вершиною Цугшпітце. Клімат в Німеччині помірний, середньорічна температура становить 
+9 градусів. Більшість річок Німеччини течуть на північ. І тільки Дунай тече з заходу на схід 
і впадає в Чорне море. Німеччина багата красивими лісами і мальовничими озерами. 
Найбільше озеро, Боденське озеро, знаходиться на півдні Німеччини. Німеччина небагата на 
корисні копалини. Багато чого з сировини Німеччина змушена ввозити з інших країн. 
Німеччина купує за кордоном природний газ і нафту. Федеративна республіка Німеччина - 
високорозвинена індустріальна країна з розвиненим сільським господарством. 
Вищим державним органом ФРН є бундестаг. Він обирається терміном на 4 роки. У 
Німеччині багато політичних партій, які беруть активну участь в політичному житті країни. 
Німеччина , будучи членом ООН , вносить свій внесок у справу миру і прогресу. Німеччина 
входить до складу Європейського Союзу і НАТО, вона бере активну участь у створенні 
загальноєвропейської системи безпеки. 
ФРН підтримує в даний час дипломатичні відносини майже з усіма країнами світу. 
 

Завдання 12 
Утворення прикметників за допомогою суфіксів -haft и -sam 
За допомогою суфікса-haft від іменників утворюються прикметники:  
1) зі значенням наявності якоїсь ознаки, забезпечені чимось. В українській мові їм іноді 
відповідають прикметники з суфіксами-н (ний). 
derFehler«помилка»: fehler +-haft = fehlerhaft «помилковий» derVorteil «вигода»: vorteil +-haft 
= vorteilhaft «вигідний»; 
2) зі значенням ознаки, що виражається у подібності з чимось., кимось. dasKind «дитина»: 
kind+-haft =kindhaft «дитячий, як у дитини» dasMädchen «дівчина»: mädchen+-haft 
=mädchenhaft «дівочий; дівоцький» 
За допомогою суфікса -sam від дієслів утворюються прикметники:  
1) із значенням активності, придатності, здібності. В українській мові їм відповідають 
прикметники з суфіксами-ий(тий),-ий(ний). 
arbeiten«працювати»: arbeit+-sam =arbeitsam«працьовитий, старанний».  
2) зі значенням дії і стану людини:  
empfinden«відчувати»: empfind+-sam =empfindsam«чутливий»  
schweigen«мовчати»: schweig+-sam =schweigsam«мовчазний». 
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