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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний 

курс другої мови» складена Чередниченко В. П. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія*. 

Мова і література (англійська). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна німецька мова, 

її лексичний, граматичний, стилістичний потенціал; засвоєння різних видів 

мовленнєвої діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Практичний курс 

другої мови» тісно пов’язана з іншими дисциплінами циклу професійної та 

практичної підготовки, з гуманітарними та соціально-економічними 

дисциплінами. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Провідною метою практичного курсу другої мови (німецька) є 

оволодіння лексикою до запропонованих тем, поглиблене вивчення тем з 

граматики, ознайомлення з різними стилями мови, вміння вирізняти стилі, 

письмово та усно висловлюватись, застосовуючи різні стилі мовлення, 

набуття країнознавчих знань. А також навчити вільно і правильно (тобто на 

основі володіння достатньо об'ємним словниковим запасом з дотриманням 

фонетичних, граматичних і стилістичних норм) говорити і писати німецькою 

мовою, читати і розуміти німецьке мовлення на слух, перекладати з 

німецької мови на рідну, а також читати, реферувати і анотувати будь-які 

види текстів (крім вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає 

усне мовлення (говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

Програма базується на таких принципах: 

- релевантності: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів;  

- активності: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній 

і професійний розвиток особистості: визначається важливість 



особистісного та інтелектуального розвитку студентів і закладаються 

умови для реалізації особистості;  

- професійного вдосконалення: передбачається безперервний самостійний 

професійний розвиток студентів протягом життя; 

-  інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені.  

Принципи реалізуються у взаємозв'язку з такими цілями навчання: 

- практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції;  

- когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 

- емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою німецькомовного світу;  

- освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої 

освіти і стане передумовою їх наступного професійного росту; 

-  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

-  виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен володіти такими 

компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовувати на практиці граматичні 

часовидові форми дієслова, категорії іменника, прикметника та прислівника; 

визначати основні функції артикля; семантичні, морфологічні та 

функціональні характеристики модальних дієслів, безособові форми дієслова 

та предикативні конструкції з ними, синтаксично правильно будувати та 



аналізувати речення; використовувати граматичні структури для досягнення 

різних комунікативних цілей та сприймати німецьку мову як систему. 

ІІ. Фахові: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, 

а також в іншомовній комунікації; Спираючись на психофізіологічні 

механізми сприйняття мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, 

аналітико-синтетичну та виконавчу сфери особистості, використовуючи 

прагматичні тексти (оголошення програм, прогнозу погоди по радіо, 

телебаченню тощо), фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, 

роздуми вміти розуміти сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на 

нього за умови, що спілкування здійснюється стандартною німецькою мовою 

у відповідному темпі; використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати 

мовленнєвий намір за допомогою системи зворотних зв’язків, операцій 

самоконтролю і самокорекції, використовуючи мовленнєві вправи та 

забезпечуючи перехід від підготовленого до непідготовленого мовлення. 

Здатність використовувати лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до 

різних комунікативних ситуацій в усному та писемному мовленні; вміння 

обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і класичної відповідної 

іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних й 

індивідуально-стилістичних особливостей; вміння викладати інформацію 

загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в різних видах письмових 

робіт. Розуміючи лінгвістичні особливості діалогу, його логічну структуру, а 

також ті труднощі, які виникають при засвоєнні діалогічного мовлення вміти 

використовувати тренувальні вправи з реплікування в побудові діалогічних 

єдностей та цілісних діалогів залежно від навчальної ситуації. Розуміючи 

композицію висловлювання, лінгвістичні особливості, різноструктурність 

речень, досвід монологічного мовлення рідною мовою вміти організувати 

роботу, застосовуючи підготовчі та мовленнєві вправи, повний та частковий 

контроль з боку вчителя, самоконтроль та корекцію щодо формування 

досвіду іншомовного монологічного висловлювання в ситуаціях соціально-

побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації. 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1 

Тема 1. Пори року. Безособові речення. 

Тема 2. Весна. Майбутній час (Futurum І) 

Тема 3. Ступені порівняння прикметників і прислівників. 

Тема 4. Осінь. Порівняння. 

Тема 5. Зима. Назви місяців і дат. 
   
Кредит 2.  

Тема 6. Подорож. Інфінітив. 

Тема 7. Подорож до Німеччини. Інфінітив з часткою zu. 

Тема 8. Інформація на вулиці. Інфінітив без частки zu. 
 
Кредит 3. 

Тема 9. Подорож потягом. Вказівний займенник derselbe. 

Тема 10. Подорож літаком. Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Тема 11. Моя подорож. Утворення іменників і прикметників за допомогою 

суфікса -er. 

                                                  
Кредит 4. 

Тема 12. Відпустка. Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

Тема 13. Відпочинок. Інфінітив ІІ. 

Тема 14. У кіно. Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

Тема 15. Мій улюблений відеофільм. Складнопідрядне речення з підрядним-

присудком. 

Тема 16. Відпочинок на свіжому повітрі. Утворення прикметників за 

допомогою суфіксів –lich, –lang. 

                                                    
Кредит 5. 

Тема 17. У лікарні. 



Тема 18. Відвідування хворого. Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Тема 19. Через два дні мене відвідав лікар. Інфінітивний зворот 

um+zu+інфінітив. 

 
Кредит 6 

Тема 20. У приймальній стоматолога. Інфінітивний зворот 

ohne+zu+інфінітив. 

Тема 21. Здоров’я – хвороба. Дієслово lassen. 

Тема 22. У стоматолога. Вказівний займенник selbst. 

 
3. Рекомендована література 

Базова 

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

Лист Нью, 2005. 

Допоміжна 

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

германистов филологических факультетов. –М.: Издательство 

московского университета, 1995. 

2. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. –М.: Дом славянской 

книги, 2005. 

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

4. Соколова Н. Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: 

Просвещение, 1999. 

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

6. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch//Arbeitsbuch. –Verlag für Deutsch, 

1992. 

7. Hartmut Aufderstraße. Themen 2//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1984. 

8. Hartmut Aufderstraße. Themen neu 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1992. 



9. Karl-Heinz Eisfeld. Themen 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1983. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: VII сем. – 

залік, VIІI сем. – екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

- лексико-граматичі вправи; 

- розвиток діалогічного мовлення; 

- складання діалогів за темою; 

- творче завдання; 

- автоматизація письмових навичок; 

- тестування з теми; 

- виконання контрольних вправ. 
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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  – 
6 

Галузь знань 
0203 Гуманітарні науки 

Нормативна 
 

 Напрям підготовки 
6.020303 Філологія*. 

Мова і література 
(англійська) 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  

Спеціальність 
Філологія*. Мова і 

література (англійська) 

Рік підготовки: 
4-й 4-й 

Семестр 
Загальна кількість 
годин 180 г.  

7-й 8-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

- - 
Практичні, семінарські 

30 г. 30 
Лабораторні 

 - - 
Самостійна робота 
60 г. 60 г. 

Вид контролю:  

залік екзамен 

 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 30% : 70%. 

 
 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Провідною метою практичного курсу практичного курсу другої 

іноземної мови (німецька) є оволодіння лексикою до запропонованих тем, 

поглиблене вивчення тем з граматики, ознайомлення з різними стилями 

мови, вміння вирізняти стилі, письмово та усно висловлюватись, 

застосовуючи різні стилі мовлення, набуття країнознавчих знань. А також 

навчити вільно і правильно (тобто на основі володіння достатньо об'ємним 

словниковим запасом з дотриманням фонетичних, граматичних і 

стилістичних норм) говорити і писати німецькою мовою, читати і розуміти 

німецьке мовлення на слух, перекладати з німецької мови на рідну, а також 

читати, реферувати і анотувати будь-які види текстів (крім 

вузькоспеціальних). Пріоритетним при цьому виступає усне мовлення 

(говоріння й аудіювання) як головна мета навчання. 

Програма базується на таких принципах: 

- релевантності: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів;  

- активності: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній 

і професійний розвиток особистості: визначається важливість 

особистісного та інтелектуального розвитку студентів і закладаються 

умови для реалізації особистості;  

- професійного вдосконалення: передбачається безперервний самостійний 

професійний розвиток студентів протягом життя; 

-  інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені.  

Принципи реалізуються у взаємозв'язку з такими цілями навчання: 

- практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції;  

- когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у 

взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; 



- емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до 

оволодіння як мовою, так і культурою німецькомовного світу;  

- освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс вищої 

освіти і стане передумовою їх наступного професійного росту; 

-  професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної 

мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; 

-  виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості; 

формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для 

повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його 

межами.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен володіти такими 

компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовувати на практиці граматичні 

часовидові форми дієслова, категорії іменника, прикметника та прислівника; 

визначати основні функції артикля; семантичні, морфологічні та 

функціональні характеристики модальних дієслів, безособові форми дієслова 

та предикативні конструкції з ними, синтаксично правильно будувати та 

аналізувати речення; використовувати граматичні структури для досягнення 

різних комунікативних цілей та сприймати німецьку мову як систему. 

ІІ. Фахові: використовувати знання і вміння у професійній діяльності, 

а також в іншомовній комунікації; Спираючись на психофізіологічні 

механізми сприйняття мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, 

аналітико-синтетичну та виконавчу сфери особистості, використовуючи 

прагматичні тексти (оголошення програм, прогнозу погоди по радіо, 

телебаченню тощо), фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, 

роздуми вміти розуміти сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на 

нього за умови, що спілкування здійснюється стандартною німецькою мовою 

у відповідному темпі; використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати 



мовленнєвий намір за допомогою системи зворотних зв’язків, операцій 

самоконтролю і самокорекції, використовуючи мовленнєві вправи та 

забезпечуючи перехід від підготовленого до непідготовленого мовлення. 

Здатність використовувати лексичні та фразеологічні одиниці відповідно до 

різних комунікативних ситуацій в усному та писемному мовленні; вміння 

обговорювати й аналізувати художні твори сучасної і класичної відповідної 

іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних й 

індивідуально-стилістичних особливостей; вміння викладати інформацію 

загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в різних видах письмових 

робіт. Розуміючи лінгвістичні особливості діалогу, його логічну структуру, а 

також ті труднощі, які виникають при засвоєнні діалогічного мовлення вміти 

використовувати тренувальні вправи з реплікування в побудові діалогічних 

єдностей та цілісних діалогів залежно від навчальної ситуації. Розуміючи 

композицію висловлювання, лінгвістичні особливості, різноструктурність 

речень, досвід монологічного мовлення рідною мовою вміти організувати 

роботу, застосовуючи підготовчі та мовленнєві вправи, повний та частковий 

контроль з боку вчителя, самоконтроль та корекцію щодо формування 

досвіду іншомовного монологічного висловлювання в ситуаціях соціально-

побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. 

Тема 1. Пори року. Безособові речення. 

Тема 2. Весна. Майбутній час (Futurum І) 

Тема 3. Ступені порівняння прикметників і прислівників. 

Тема 4. Осінь. Порівняння. 

Тема 5. Зима. Назви місяців і дат. 
   
Кредит 2.  

Тема 6. Подорож. Інфінітив. 



Тема 7. Подорож до Німеччини. Інфінітив з часткою zu. 

Тема 8. Інформація на вулиці. Інфінітив без частки zu. 
 
Кредит 3. 

Тема 9. Подорож потягом. Вказівний займенник derselbe. 

Тема 10. Подорож літаком. Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Тема 11. Моя подорож. Утворення іменників і прикметників за допомогою 

суфікса -er. 

                                                  
Кредит 4. 

Тема 12. Відпустка. Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

Тема 13. Відпочинок. Інфінітив ІІ. 

Тема 14. У кіно. Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

Тема 15. Мій улюблений відеофільм. Складнопідрядне речення з підрядним-

присудком. 

Тема 16. Відпочинок на свіжому повітрі. Утворення прикметників за 

допомогою суфіксів –lich, –lang. 

                                                    
Кредит 5. 

Тема 17. У лікарні. 

Тема 18. Відвідування хворого. Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Тема 19. Через два дні мене відвідав лікар. Інфінітивний зворот 

um+zu+інфінітив. 

 
Кредит 6 

Тема 20. У приймальній стоматолога. Інфінітивний зворот 

ohne+zu+інфінітив. 

Тема 21. Здоров’я – хвороба. Дієслово lassen. 

Тема 22. У стоматолога. Вказівний займенник selbst. 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

VІІ семестр 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1 

Тема 1. Пори року. 
Безособові речення.  - 2 - - 4 

Тема 2. Весна. 
Майбутній час 
(Futurum І) 

  2   4 

Тема 3. Ступені 
порівняння 
прикметників 

  2   4 

Тема 4. Осінь. 
Порівняння.   2   4 

Тема 5. Зима. Назви 
місяців і дат.   2   4 

Усього годин: 
30  10   20 

Кредит 2 
Тема 6. Подорож. 
Інфінітив.   2   6 

Тема 7. Подорож до 
Німеччини. Інфінітив з 
часткою zu. 

  4   7 

Тема  8.  Інформація на 
вулиці. Інфінітив без 
частки zu. 

  2   7 

Контрольна робота №1.   2    
Усього годин: 30  10   20 

Кредит 3 
Тема 9. Подорож 
літаком. 
Складнопідрядне 
речення з підрядним-
підметом. 

  4   7 



Тема 10. Подорож 
потягом. Вказівний 
займенник derselbe. 

  2   7 

Тема 11. Моя подорож. 
Утворення іменників і 
прикметників за 
допомогою суфікса -er. 

  2   6 

Контрольна робота №2.   2    
Усього годин: 30  10   20 

Всього за VІІ семестр 90  30   60 

 
VIІІ семестр 

Кредит 4 
Тема 12. Відпустка. 
Складнопідрядне 
речення з підрядним 
умови. 

 - 2 - - 4 

Тема 13. Відпочинок. 
Інфінітив ІІ.   2   4 

Тема 14. У кіно. 
Дієслова scheinen, 
glauben з інфінітивом. 

  2   4 

Тема 15. Мій 
улюблений відеофільм. 
Складнопідрядне 
речення з підрядним-
присудком. 

  2   4 

Тема 16. Відпочинок на 
свіжому повітрі. 
Утворення 
прикметників за 
допомогою суфіксів –
lich, –lang. 

  2   4 

Усього годин: 
30  10   20 

Кредит 5 
Тема 17. У лікарні.   2   7 
Тема 18. Відвідування 
хворого. 
Складнопідрядне 

  2   7 



речення з підрядним 
мети. 
Тема 19. Через два дні 
мене відвідав лікар. 
Інфінітивний зворот 
um+zu+інфінітив. 

  4   6 

Контрольна робота 
№3.   2    

Усього годин: 
30  10   

 
20 

 
Кредит 6 

Тема 20. У 
приймальній 
стоматолога. 
Інфінітивний зворот 
ohne+zu+інфінітив. 

  4   7 

Тема 21. Здоров’я – 
хвороба. Дієслово 
lassen. 

  2   7 

Тема 22. У 
стоматолога. Вказівний 
займенник selbst. 

  2   6 

Контрольна робота 
№4.   2    

Усього годин: 
30  10   20 

Всього за VІІІ семестр 90  30   60 

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

VІІ семестр 
 Кредит 1  
1 Розмовна тема: Die Jahreszeiten. Граматика: Безособові 

речення. 
П – 2 

2 Розмовна тема: Frühling. Граматика: Futurum. П – 2  
3 Розмовна тема: Sommer. Граматика: Ступені порівняння 

прикметників і прислівників. 
П – 2 



4 Розмовна тема: Herbst. Граматика: Порівняння. П – 2 
5 Розмовна тема: Winter. Граматика: Назви місяців і дат. П – 2 
 Разом  10 
 Кредит 2  
6 Розмовна тема: Die Reise. Граматика: Інфінітив.  П – 2 
7 Розмовна тема: Eine Reise nach Deutschland. Граматика: 

Інфінітив з часткою zu. 
П – 4 

8 Розмовна тема: Erkundigung auf der Straße. Граматика: 
Інфінітив без частки zu. 

П – 2 

9 Контрольна робота №1. П – 2  
 Разом  10 
 Кредит 3  

10 Розмовна тема: Eine Flugreise. Граматика: Складнопідрядне 
речення з підрядним-підметом. 

П – 4 

11 Розмовна тема: Eine Eisenbahnreise. Граматика: Вказівний 
займенник derselbe. 

П – 2 

12 Розмовна тема: Meine Reise. Граматика: Утворення 
іменників і прикметників за допомогою суфікса -er. 

П – 2  

13 Контрольна робота №2. П – 2  
 Разом  10 
 VIII семестр  
 Кредит 4  

14 Розмовна тема: Mein Urlaub. Граматика: Складнопідрядне 
речення з підрядним умови. 

П – 4 

15 Розмовна тема: Erholung. Граматика: Інфінітив ІІ. П – 2 
16 Розмовна тема: Kino. Граматика: Дієслова scheinen, glauben з 

інфінітивом. 
П – 2 

17 Розмовна тема: Mein Lieblingsvideofilm. Граматика: 
Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

П – 2  

18 Розмовна тема: Erholung im Freien. Граматика: Утворення 
прикметників за допомогою суфіксів –lich, –lang. 

П – 2  

 Разом  10 
 Кредит 5  

19 Розмовна тема: Im Krankenhaus. П – 2  
20 Розмовна тема: Ein Krankenbesuch. Граматика: 

Складнопідрядне речення з підрядним мети. 
П – 2 

21 Розмовна тема: Zwei Tage später besucht mich der Arzt. 
Граматика: Інфінітивний зворот um+zu+інфінітив. 

П – 4 

22 Контрольна робота №3. П – 2  
 Разом 10 
 Кредит 6  

23 Розмовна тема: Im Wartezimmer des Zahnartes. Граматика: 
Інфінітивний зворот ohne+zu+інфінітив. 

П – 4 



24 Розмовна тема: Gesund-Krankheit. Граматика: Дієслово 
lassen.  

П – 2 

25 Розмовна тема: Beim Zahnarzt. Граматика: Вказівний 
займенник selbst. 

П – 2 

26 Контрольна робота №4. П – 2  
 Разом  10 
 Разом за рік 60 
 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

VII семестр 
 Кредит 1  
1 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 
2 Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за 

темою. 
С/р – 4 

3 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 4 
4 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 
5 Тестування з теми. С/р – 4 
 Кредит 2  
6 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 
7 Розвиток діалогічного мовлення.  С/р – 5 
8 Виконання контрольних вправ. С/р – 10 
 Кредит 3  
9 Лексико-граматичні вправи. С/р – 5 

10 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 
11 Виконання контрольних вправ. С/р – 10 

 Разом 60 
 VIIІ семестр  
 Кредит 4  
12 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 
13 Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за 

темою. 
С/р – 4 

14 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 4 
15 Лексико-граматичні вправи. С/р – 4 
16 Тестування з теми. С/р – 4 
 Кредит 5  

17 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 
18 Розвиток діалогічного мовлення.  С/р – 5 
19 Виконання контрольних вправ. С/р – 10 
 Кредит 6  

20 Лексико-граматичні вправи. С/р – 5 



21 Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. С/р – 5 
22 Виконання контрольних вправ. С/р – 10 

 Разом 60 
 Всього за рік 120 
 

7. Методи навчання 

Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує 
такі методи, як демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки 
принципу домінуючої ролі вправ переважна частина заняття присвячується 
вправлянню студентів. Принцип комунікативності зумовлює переважне 
використання комунікативних вправ у процесі вправляння. 

Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні 
етапи. Це етап презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та 
етап практики в застосуванні засвоєного матеріалу у процесі спілкування в 
різних видах мовленнєвої діяльності. На кожному з названих етапів 
використовуються відповідні методи-способи. На етапі презентації – це 
демонстрація нового матеріалу. На етапі тренування та практики викладач 
організовує тренування студентів у застосуванні засвоєного матеріалу в 
усному або письмовому спілкуванні. При цьому використовуються 
різноманітні вправи. У свою чергу студенти здійснюють операції вправляння 
в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Управління навчальною діяльністю реалізується завдяки здійсненню 
викладачем контролю за успішністю студентів в оволодінні іншомовною 
мовленнєвою діяльністю на кожному етапі навчання. З боку студентів 
управління навчальною діяльністю відбувається завдяки застосуванню ними 
самоконтролю та самокорекції у процесі ознайомлення та осмислення 
іншомовного матеріалу і вправляння в іншомовному спілкуванні.  
 

Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів 
Об’єктами поточного контролю знань студента є: 
1)  систематичність та активність роботи на практичних заняттях 

(оцінці підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 
практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на 
практичні заняття); 

2)  виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна 
робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення 
студента з певними розділами курсу за рекомендованими викладачем 
матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. 



Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 
індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть виконувати за 
бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 
досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). 
Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, 
розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному 
розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 
- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 
визначених викладачем; 
- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 
студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 
- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, 
викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування 
відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою 
закріплення здобутих знань; 
- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 
- конспектування самостійно прочитаного; 
- підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання контрольних завдань. Цей вид контролю передбачає 
перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи 
іншого кредиту, до якого включаються елементи знань з планового 
повторення попередніх кредитів.  

Підсумковий контроль знань студентів 
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється виключно за 

результатами поточного контролю. 
Семестровий залік чи екзамен виставляється за умови, коли студент 

успішно виконав всі контрольні завдання та інші види робіт, передбачені 
навчальною програмою дисципліни.  

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 
студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього 
практичного заняття. Час та порядок визначає викладач. 

Залік/екзамен оформляється під час останнього практичного заняття 
відповідного семестру. 

 
 
 
 
 



8. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

VIІ семестр 
 

Поточне тестування та самостійна робота  Накопичувальні 
бали/ 
Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 
 

Т5 
 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
 

Т11   300/3 = 100 б. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220  
       Кр.1 

40б. 
  Кр2. 

40 б. 
80  

 
VIII семестр 

 
Поточне тестування та самостійна робота  Накопичувальні 

бали/ 
Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т12 Т13 Т14 Т15 
 

Т16 
 

Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 
 

Т22   300/3 = 100 б. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220  
       Кр.3 

40б. 
  Кр4. 

40 б. 
80  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  
для заліку 

90-100 А 5 (відмінно) 5 / відмінно / 
зараховано 

80-89 В 
4 (добре) 

4 / добре / 
зараховано 65-79 С 

55-64 D 
 3 (задовільно)  

 
3 / задовільно / 

зараховано 50-54 Е  

35-49 FX 2 (незадовільно)   
не зараховано  

 

10.  Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 



11.  Рекомендована література 

Базова 

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

Лист Нью, 2005. 

Допоміжна 

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

германистов филологических факультетов. –М.: Издательство 

московского университета, 1995. 

2. Камянова Т. Практический курс немецкого языка. –М.: Дом славянской 

книги, 2005. 

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

4. Соколова Н. Б. и др. Справочник по грамматике немецкого языка. –М.: 

Просвещение, 1999. 

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

6. Johannes Schumann. Mittelstufe Deutsch//Arbeitsbuch. –Verlag für Deutsch, 

1992. 

7. Hartmut Aufderstraße. Themen 2//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1984. 

8. Hartmut Aufderstraße. Themen neu 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1992. 

9. Karl-Heinz Eisfeld. Themen 1//Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbuch. –Max Hueber Verlag, 1983. 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кредит 1 

Практичне заняття №1  

Розмовна тема: Die Jahreszeiten.  

Граматика: Безособові речення.  

Мета: вчити вживати тематичну лексику, формувати навички побудови 

конструкції безособових речень.  

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 1-5, 

стор. 382-383. 

Самостійна робота: Лексико-граматичні вправи. 

Література:  

Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 23-45, стор. 390-400. 

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

Просвещение, 1999, № 1-6, стор. 261-263, № 1-6, стор. 84-85, № 1-10, стор. 

279-282. 

Практичне заняття №2 

Розмовна тема: Frühling.  

Граматика: Futurum. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, правильної побудови 

синтаксичних конструкцій майбутнього часу. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 6-12, 

стор. 383-386. 

Самостійна робота: Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за 

темою. 

Практичне заняття №3 

Розмовна тема: Sommer.  



Граматика: Ступені порівняння прикметників і прислівників. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, утворення ступенів 

порівняння прикметників і прислівників. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 13-18, 

20, стор. 386-388. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 

 
Практичне заняття №4 

Розмовна тема: Herbst.  

Граматика: Порівняння. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вживання порівняння в 

реченні. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 21, 23, 

стор. 388-390. 

Самостійна робота: Лексико-граматичні вправи. 

Література:  

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

Просвещение, 1999, № 1-7, стор. 155-157, № 1-11, стор. 158-161. 

 
Практичне заняття №5 

Розмовна тема: Winter.  

Граматика: Назви місяців і дат. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вживання назв місяців і 

дат. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 19, 22 

стор. 387, 389. 

Самостійна робота: Тестування з теми. 

 



Кредит 2 

Практичне заняття №6 

Розмовна тема: Die Reise.  

Граматика: Інфінітив.  

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вживання неозначеної 

форми дієслова. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 1-5, 

стор. 416-417. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 

 
Практичне заняття №7 

Розмовна тема: Eine Reise nach Deutschland.  

Граматика: Інфінітив з часткою zu.  

Мета: вчити вживати тематичну лексику, формувати навички вживання 

інфінітива з часткою zu.  

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 6-10, 

стор. 418-419. 

Самостійна робота: Розвиток діалогічного мовлення.  
 

Практичне заняття №8 

Розмовна тема: Erkundigung auf der Straße.  

Граматика: Інфінітив без частки zu. 

Мета: формування навичок діалогічного мовлення, формувати навички 

вживання інфінітива з часткою zu. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 11-14, 

стор. 419-420. 

Самостійна робота: Виконання контрольних вправ.  
 



Кредит 3 

Практичне заняття №9 

Розмовна тема: Eine Flugreise.  

Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним-підметом. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції складнопідрядного речення з підрядним-

підметом. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 15-25, 

стор. 420-424. 

Самостійна робота: лексико-граматичні вправи. 

Література:  

Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 16-32, стор. 428-434. 

 
Практичне заняття №10 

Розмовна тема: Eine Eisenbahnreise.  

Граматика: Вказівний займенник derselbe. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вчити вживати 

вказівний займенник derselbe. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 33, стор. 

428. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 

 
Практичне заняття №11 

Розмовна тема: Meine Reise.  

Граматика: Утворення іменників і прикметників за допомогою суфікса -er.  

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вміння правильного 

утворення іменників та прикметників за допомогою суфікса -er.  



Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 33, стор. 

428. 

Самостійна робота: Виконання контрольних вправ. 

 
Кредит 4 

Практичне заняття №12 

Розмовна тема: Mein Urlaub.  

Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним умови. 

Мета: вчити вживати тематичну лексику, формувати вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції складнопідрядного речення з підрядним 

умови. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 1-15, 

стор. 446-450. 

Самостійна робота: лексико-граматичні вправи. 

Література:  

Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для 

начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 26-40, стор. 484-496. 

 
Практичне заняття №13 

Розмовна тема: Erholung.  

Граматика: Інфінітив ІІ. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вчити вживати 

інфінітив ІІ. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 16-18, 

стор. 450-451. 

Самостійна робота: Розвиток діалогічного мовлення. Складання діалогів за 

темою. 

 



Практичне заняття №14 

Розмовна тема: Kino.  

Граматика: Дієслова scheinen, glauben з інфінітивом. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вчити вживати дієслова 

scheinen і glauben з інфінітивом. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 19-21, 

стор. 451-453. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 

 
Практичне заняття №15 

Розмовна тема: Mein Lieblingsvideofilm.  

Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним-присудком. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції складнопідрядного речення з підрядним-

присудком.  

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 22-27, 

стор. 453-455. 

Самостійна робота: лексико-граматичні вправи. 

Література:  

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

Просвещение, 1999, № 1-11, стор. 314-317. 

 
Практичне заняття №16 

Розмовна тема: Erholung im Freien.  

Граматика: Утворення прикметників за допомогою суфіксів –lich, –lang. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, утворення 

прикметників за допомогою суфіксів –lich, –lang. 



Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 30-33, 

стор. 456-457. 

Самостійна робота: Тестування з теми. 

 
Кредит 5 

Практичне заняття №17 

Розмовна тема: Im Krankenhaus.  

Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Мета: вчити вживати тематичну лексику, формувати вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції складнопідрядного речення з підрядним 

мети. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 1-4, 

стор. 473-476. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 

 
Практичне заняття №18 

Розмовна тема: Ein Krankenbesuch.  

Граматика: Складнопідрядне речення з підрядним мети. 

Мета: вчити вживати тематичну лексику, формувати вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції складнопідрядного речення з підрядним 

мети. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 1-4, 

стор. 473-476. 

Самостійна робота: Розвиток діалогічного мовлення.  
 

Практичне заняття №19 

Розмовна тема: Zwei Tage später besucht mich der Arzt.  

Граматика: Інфінітивний зворот um+zu+інфінітив. 



Мета: формування навичок діалогічного мовлення, вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції інфінітивного звороту um+zu+інфінітив. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 5-10, 

стор. 476-477. 

Самостійна робота: Виконання контрольних вправ. 

 
Кредит 6 

Практичне заняття №20 

Розмовна тема: Im Wartezimmer des Zahnartes.  

Граматика: Інфінітивний зворот ohne+zu+інфінітив. 

Мета: формування навичок діалогічного мовлення, вміння правильної 

побудови синтаксичної конструкції інфінітивного звороту 

ohne+zu+інфінітив. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 13-14, 

стор. 478-479. 

Самостійна робота: лексико-граматичні вправи. 

Література:  

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

Просвещение, 1999, № 23-30, стор. 346-349. 

 
Практичне заняття №21 

Розмовна тема: Gesund-Krankheit.  

Граматика: Дієслово lassen.  

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вчити вживати дієслово 

lassen на письмі та в усному мовленні. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 15-19, 

стор. 479-481. 

Самостійна робота: Автоматизація письмових навичок. Творче завдання. 



 
Практичне заняття №22 

Розмовна тема: Beim Zahnarzt.  

Граматика: Вказівний займенник selbst. 

Мета: формування навичок монологічного мовлення, вчити вживати 

вказівний займенник selbst на письмі та в усному мовленні. 

Вправи для опрацювання: Завьялова М. В., Ильина Л. В. Практический курс 

немецкого языка (для начинающих) – Москва: “Лист Нью”, 2002, № 20-25, 

стор. 481-484. 

Самостійна робота: Виконання контрольних вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Контрольна робота №1 

І варіант 

І рівень:  

1. Перекладіть на німецьку мову.  

1. Холодно. 

2. Темно 

3. Йде дощ. 

4. Мене морозить. 

5. Гримить грім. 

 

2. Доповніть речення парними сполучниками.  

1. … hat er selbst den Film gesehen … die Freunde haben ihm von diesem Film 

erzählt. 

2. … regnet es, … scheint die Sonne. 

3. Sie besucht dich … heute, … morgen. 

4. … die Kinder, … die Eltern müssen in diesem Konzert teilnehmen. 

5. … ich … meine Schwester haben grüne Augen. 

 

ІІ рівень:  

1. Поставте дієслова в Futurum.  

1. (veranstalten) Bald … wir in unserer Schule ein Konzert … . 

2. (schreiben) Morgen … sie ein Kontrolldiktat … . 

3. (auszeichnen) Der Direktor … die besten Schüler … .   

4. (aufstellen) Der Sportler … bald … .  

5. (abhalten) Die Lehrerin … in der Klasse eine Versammlung … .  

6. (bauen) Sie … in unserer Straße viele neue Wohnhäuser und Warenhäuser … . 

7. (vorführen) Die Organisatoren der Ausstellung … in zwei Monaten seiner Bilder 

… .  

8. (ausrüsten) Die Expedition … gut … . 



9. (unternehmen) Ihr … eine interessante Reise nach Deutschland … . 

10. (besprechen) Wir … dieses Gesprächsthema … . 

 

2. Утворіть ступені порівняння прикметників та складiть з ними речення.  

schnell, groß, bald, oft, schlecht, gut, wichtig, kalt, gern, lustig 

  

3. Поставте подані прикметники у вищому або найвищому ступені.  

1. Die zweite Tochter unseres Bekannten ist … (schön) als seine erste Tochter. 

2. Mein Freund hat … (viel) Bücher zu Hause als ich habe. 

3. Möchten Sie dieses Bild … (nah) ansehen? 

4. Mein Bruder ist 5 Jahre … (jung) als ich. 

5. Er kam heute 20 Minuten … (spät) als wir. 

6. Dieser Tag war … (glücklich) in seinem Leben. 

7. Dieses Kind ist … (klein) in der Schule. 

8. Dieses Zimmer ist … (gut) in der Wohnung. 

9. Das Gebäude der Polizei ist … (hoch) auf der Straße. 

10. Dieser Platz ist … (bequem) im Zimmer. 

 

4. Напишіть свій розпорядок дня по годинах.  

 

III рівень:  

1. Переказ тексту «Die Mahlzeiten».  

2. Переказ тексту «Die Jahreszeiten».  

3. Переказ тексту «Mein Lieblingsjahreszeit».  

 

 

 

 

 

 



ІІ варіант 

І рівень:  

1. Перекладіть на німецьку мову.  

1. Йде сніг. 

2. Тепло. 

3. Блискавка. 

4. Сутеніє. 

5. Тане сніг. 

 

2. Доповніть речення парними сполучниками.  

1. … Kinder … Erwachsene sehen sich Zeichentrickfilme gern an. 

2. … mein Bruder, … meine Schwester lernt in einer Musikschule.  

3. Er möchte … Klavier spielen, … Geige.  

4. … weint er, … lächelt. 

5. Wir spielen heute … in Fußball … in Volleyball. 

 

ІІ рівень:  

1. Поставте дієслова в Futurum.  

1. (aufräumen) Ich … das Zimmer ... . 

2. (herausgeben) Bald … er eine neue Wandzeitung … . 

3. (fahren) Einige Schüler … ins Ausland … .  

4. (abfragen) Der Lehrer … die Hauslektüre … .    

5. (greifen) Man … dieses Lehrbuch bald … . 

6. (bauen) Sie … das größte Stadion … . 

7. (besuchen) Vielen Ausländern … die Ausstellung von modernen Maler … . 

8. (reservieren) Ihr … das Hotelzimmer … . 

9. (übersetzen) Wir … diesen komplizierten Text in drei Tage … . 

10. (besprechen) Wir … diese Frage … .   

 

2. Утворіть ступені порівняння прикметників та складiть з ними речення.  



billig, lang, kurz, viel, interessant, nah, langsam, gern, klug, fleißig 

 

3. Поставте подані прикметники у вищому або найвищому ступені.  

1. Die Wohnung dieses Mädchens ist … (klein) als die Wohnung ihrer Eltern. 

2. Dieses Kleid ist 20 Euro … (teuer) als die Bluse. 

3. Du solltest alles …(bald) verstehen. 

4. Der Spiegel im Flur hängt viel … (hoch) als sein muss. 

5. Das neue Haus meines Onkels ist … (groß) als sein altes Haus. 

6. Dieses Problem ist … (wichtig) in unserer Arbeit. 

7. Der Baikalsee ist … (tief) in der Welt. 

8. Dieser Platz ist … (gut) im Theater. 

9. Dieses Kind isst Früchte … (gern). 

10. Dieser Buddha ist … (alt) im Museum. 

 

4. Напишіть свій розпорядок дня по годинах.  

 

III рівень:  

1. Переказ тексту «Die Mahlzeiten».. 

2. Переказ тексту «Die Jahreszeiten».  

3. Переказ тексту «Mein Lieblingsjahreszeit».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №2 

І варіант 

І рівень:  

Розкрийте дужки, вживаючи інфінітив з zu або без zu.  

1. Der Großvater geht frühmorgens eine Zeitung (kaufen). 

2. Wir versprechen (kommen). 

3. Sie versucht ihm in dieser Frage (helfen). 

4. Die Praktikanten helfen den Kindern Geschenke (basteln). 

5. Kommst du mit mir Tennis (spielen)?  

6. Ich bitte den Lehrer seine Frage (wiederholen). 

7. Die Kinder fahren (baden). 

8. Wer lehrte dich deutsch (lesen) und (sprechen)?  

9. Ich beginne mein Werk (erzählen). 

10. Die Bibliothekarin rät das neue Buch (lesen). 

 

ІІ рівень:  

1. Складіть речення з поданими виразами та перекладіть речення на 

українську мову.  

Es ist wünschenswert …                    

Es ist klar … 

Er hat Mut … 

Es ist sicher … 

Es ist ganz egal…  

 

2. Розкрийте правильно дужки та перекладіть речення на українську 

мову.  

1. Ich interessiere mich dafür, wer (wird die Hauptrolle in diesem Film 

spielen). 

2. Wir wissen, dass (Körperkultur und Sport darstellen einen wichtigen und 

untrennbaren Bestandteil einer humanistischen Erziehung). 



3. Sie sagt, dass (sie hat gestern ein interessantes Spiel miterlebt). 

4. Unsere Schule besuchte der bekannte Komponist N. Wir wollten erfahren, 

woran (er arbeitet jetzt). 

5. Wir wissen noch nicht, ob (wir werden im nächsten Jahr Auszüge aus 

Werken von Heine lesen).   

 

III рівень:   

1. Напишіть 3 форми дієслів та їх переклад.  

Finden, bleiben, fahren, befehlen, bieten, denken, fallen, bringen, fangen, binden. 

2. Переказ тексту «Eine Reise nach Deutschland».  

3. Переказ діалогу «Erkundigung auf der Straße».  

 

IІ варіант 

І рівень:  

Розкрийте дужки, вживаючи інфінітив з zu або без zu.  

1. Am Sonnabend fahren wir in die Stadt ein Fahrrad (kaufen).  

2. Das Mädchen hat vergessen rechtzeitig (kommen). 

3. Ich lernte die deutschen Wörter richtig (aussprechen). 

4. Meine Freundin habe mich gebeten, seine Adresse (schreiben). 

5. Der Junge beschloss den Brief sofort (beantworten). 

6. Der Lehrer lehrt die Schüler (lesen) und (schreiben). 

7. Er braucht seine Technik (vervollkommnen). 

8. Hilf Peter den Text (übersetzen). 

9. Der Junge lauft ins Geschäft Brot (kaufen).  

10. Die Freunde wünschen uns, die Ferien lustig (verbringen). 

 

ІІ рівень:  

1. Складіть речення з поданими виразами та перекладіть речення на 

українську мову.  

Es ist selbstverständlich … 



Sie hat das Ziel … 

Es ist schade … 

Es ist Wunder … 

Es ist fraglich … 

 

2. Розкрийте правильно дужки та перекладіть речення на українську 

мову.  

1. Unsere Jugend interessiert sich dafür, wie (das deutsche Volk lebt, wie es 

kämpft für den Frieden). 

2. Alle wissen, dass (die Versammlung stattfindet heute nicht). 

3. Hast du gehört, dass (das Wetter wird in der nächsten Woche kalt sein). 

4. Der Lehrer fragte die Schüler, wo und wann (der berühmte österreichische 

Komponist Mozart wurde geboren). 

5. Er berichtete, dass (unsere Ringer beteiligen sich an den Europameisterschaften 

in Berlin). 

 

III рівень:  

1. Напишіть 3 форми дієслів та їх переклад.  

Finden, bleiben, fahren, befehlen, bieten, denken, fallen, bringen, fangen, binden. 

2. Переказ тексту «Eine Reise nach Deutschland».  

3. Переказ діалогу «Erkundigung auf der Straße».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №3 

І варіант 

І рівень:  

1. Утворіть інфінітив ІІ.  

Ohne die Zeitung zu lesen; ohne die Eltern zu fragen; ohne Tee zu trinken; ohne 

aufzustehen; ohne die Aufgabe zu lösen. 

 

2. Утворіть складнопідрядні речення з підрядним умовним та перекладіть їх 

на українську мову.  

1. Der Schüler beherrscht die deutsche Sprache gut. Er kann Heines Gedichte im 

Original lesen. 

2. Du hast die Schularbeit erledigt. Du kannst spazieren gehen.  

3. Ihr schreibt mir eure Adresse. Ich schicke euch die Zeitschrift. 

4. Das Fußballspiel findet am Sonntag statt. Wir können uns das Fußballspiel 

ansehen. 

5. Das Wetter ist gut. Ich werde baden. 

 

ІІ рівень:  

1. Закінчіть речення та перекладіть їх на українську мову.  

1. Der Lehrer lobt die Schüler, wenn … 

2. Wenn du heute Abend zu mir kommst, so … 

3. Bring mir morgen das Lehrbuch, wenn … 

4. Sollst du an einem Zeitungskiosk vorbeikommen, so …     

5. Geh in die Bibliothek, falls … 

 

2. Перекладіть речення на українську мову.  

1. Я вже був готовий до від'їзду, коли мій друг зателефонував мені. 

2. Я впевнений, що я не запізнюся на потяг. 

3. Якщо хочеш пообідати, можеш піти до вагону-ресторану. 

4. В нього важка валіза, йому потрібен носій. 



5. Вже час давати сигнал до відправлення. 

 

III рівень:  

1. Переказ тексту «Mein Urlaub».  

2. Переказ діалогу «Erholung».  

 

ІІ варіант 

І рівень:  

1. Утворіть інфінітив ІІ.  

Ohne „Guten Tag!“ zu sagen; ohne Mantel abzulegen; ohne das Museum zu 

besuchen; ohne den Text zu übersetzen; ohne zu bitten. 

 

2. Утворіть складнопідрядні речення з підрядним умовним та перекладіть їх 

на українську мову.  

1. Man spricht Deutsch langsam. Ich verstehe alles. 

2. Du hast nichts dagegen. Ich komme zu dir morgen. 

3. Der Zug pünktlich ankommt. Wir sind um 10 Uhr zu Hause. 

4. Er wird später als gewöhnlich nach Hause. Er soll die Eltern anrufen. 

5. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Sie kann ins Kino gehen. 

 

ІІ рівень:  

1. Закінчіть речення та перекладіть їх на українську мову.  

1. Wenn du fernsehen willst, so … 

2. Wir werden morgen aufs Land fahren, falls … 

3. Wenn er mit der Arbeit fertig ist, so … 

4. Macht man die Hausaufgaben nicht selbständig, so … 

5. Meine Schwester kommt nicht, wenn … 

 

2. Перекладіть речення на українську мову.  

1. Я впевнений, що я не запізнюся на потяг. 



2. Якщо хочеш пообідати, можеш піти до вагону-ресторану. 

3. Я вже був готовий до від'їзду, коли мій друг зателефонував мені. 

4. Вже час давати сигнал до відправлення. 

5. В нього важка валіза, йому потрібен носій. 

 

III рівень:  

1. Переказ тексту «Mein Urlaub».  

2. Переказ діалогу «Erholung».  
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