
Змістовий модуль 2. Географія, економіка та політичні дані 

Німеччини. 

 

Практичне заняття № 11,12,13 

Тема 2.1. Німеччина.  Землі і ландшафти. Визначні місця.  

Мета: навчитись розказувати про Німеччину, її федеральні землі та 

визначні місця;  розвивати навички говоріння та спілкування на задану тему; 

виховувати почуття патріотизму до рідного краю та толерантності до іноземної 

держави. 

Вид заняття: повідомлення та закріплення нового матеріалу. 

Дидактичний матеріал:  лексичні одиниці та вправи на закріплення. 

Література (основна та додаткова): 1. 225 тем немецкого языка ⁄Сост. 

Романовская Н.И. – Донецк, 2014. –345с.   

Хід заняття 

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань (Які свята українські та німецькі ви 

запам’ятали, розкажіть як святкують у вашій родині) що було розглянуто на 

попередньому занятті). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання та закріплення нового матеріалу – читання текстів та 

опрацювання їх (бесіда). 

1. Deutschland – Німеччина. 

2. Deutschlands Bundesländer – Федеральні землі Німеччини. 

3. Sehenswürdigkeiten– Визначні місця Німеччини. 

    А) складання питань до тексту;       

    Б) складання власних висловлювань з теми (закріплення вивченого) 

5. Оцінювання студентів. 

6. Повідомлення домашнього завдання (вивчить розповідь про свій робочий 

день).                                                               

    Викладач              А.О. Просяник  
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Deutschland 

Also, schauen Sie auf die Landkarte. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Es ist das 

größte deutschsprachige Land. Es zählt rund 80 Millionen Einwohner und ist mehr als 

350000 Quadrat-Kilometer groß. Und es grenzt an neun Staaten: Polen, die Tschechei, 

Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und 

Dänemark. 

Отже, подивіться на карту. Німеччина розташована в центральній Європі. Це найбільша 

німецькомовна країна. Налічується близько 80 мільйонів жителів і більше 350000 квадратних 

кілометрів площі. Німеччина межує з 9 країнами: Польща, Чехія, Австрія, Швейцарія, Франція, 

Люксембург, Бельгія, Голландія і Данія. 

Zwei Meere, die Nordsee und die Ostsee, bilden die natürlichen Grenzen des 

Landes. 

Два моря, північне і східне, утворюють природні межі країни. 

Im Norden ist der Boden eben, dort liegt das Nördliche Tiefland. In 

Mitteldeutschland befinden sich die Mittelgebirge und im Süden die Alpen.  

На Півночі земля рівна, там знаходиться північна низовина. В Центральній Німеччині 

знаходиться Високогір'ї, а на півдні – Альпи. 

An der Grenze zur Schweiz liegt der Bodensee. Die längsten Flüsse sind die Elbe 

und der Rhein, die zur Nordsee fließen. Die Donau fließt zum Schwarzen Meer durch 

mehrere Länder. 

На кордоні зі Швейцарією є Бодензее. Найдовші ріки – Ельба і Рейн, що впадають у 

Північне море. Дунай впадає в Чорне море і тече через кілька країн. 

Deutschland hat nicht viele Bodenschätze. Da gibt es größere Mengen von Kohle 

und Salz, aber nur wenig Eisen, Erdöl und Erdgas. Trotzdem ist Deutschland ein 

hochentwickeltes Industrieland. Viele Waren werden hier hergestellt und exportiert. 

Andere Waren werden vom Ausland importiert. Der Handel spielt eine sehr wichtige 

Rolle im Leben des Landes. 

 У Німеччині є не багато природних ресурсів. Тут є велика кількість вугілля і солі, але 

мало заліза, нафти і природного газу. Тим не менш, Німеччина є високорозвиненою 

індустріальною країною. Багато товарів виробляються тут і експортуються. Інші товари 

ввозяться з-за кордону. Торгівля відіграє дуже важливу роль в житті країни. 
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Der Norden und Süden, Osten und Westen sind durch ein dichtes Netz von Straßen 

und Eisenbahnen verbunden. In kurzer Zeit kann man von Berlin nach Köln, von 

Hamburg nach München oder Frankfurt am Main fahren. Würden Sie bitte diese Städte 

auf der Landkarte zeigen? 

Північ і південь, схід і захід, з'єднані густою мережею автомобільних і залізних доріг. 

Протягом короткого часу ви можете потрапити з Берліна в Кельн, з Гамбурга в Мюнхен або 

Франкфурт-на-Майні. Не могли б ви показати ці міста на карті? 

Kennen Sie Deutschland jetzt schon besser? Möchten Sie noch mehr darüber 

wissen? Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Weiterbildung. Alles Gute! 

Чи знаєте ви Німеччину зараз краще? Хочете дізнатися більше? Тоді я бажаю вам успіхів 

у навчанні. Всього найкращого! 

Deutschlands Bundesländer – Федеральні землі Німеччини 
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Deutschland ist eine Bundesrepublik. Der offizielle Name des Staates ist die 

Bundesrepublik Deutschland. 

Німеччина є федеративною республікою. Офіційна назву держави: Федеративна 

Республіка Німеччина. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Föderation von 16 Ländern. 

Федеративна Республіка Німеччина є федерацією з 16 земель. 

Die Länder heißen: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bauern, Baden-Württemberg, Brandenburg, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenberg-Vorpommem. Berlin, Hamburg und 

Bremen sind Stadstaaten. 

Землі називаються: Шлезвіг-Гольштейн, Нижня Саксонія, Гессен, Північний Рейн-

Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саар, Баварія, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Саксонія, 

Саксонія-Ангальт, Тюрінгія, Meкленбург-Форпомерн. Берлін, Гамбург і Бремен є містами-

землями. 

Alle vier Jahre finden Wahlen zum Bundestag und zu den Länderparlamenten statt. 

Кожні чотири роки проводяться вибори в Бундестаг і державний парламент. 

Wählen darf jeder Bürger, der 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit 

besitzt und in Deutschland wohnt. Das höchste Machtorgan der Bundesrepublik ist der 

Bundestag. An der Spitze des Staates steht der Bundespräsident, an der Spitze der 

Regierung der Bundeskanzler. 

Може вибирати будь-який громадянин, якому виповнилося 18 років, який має німецьке 

громадянство та проживає в Німеччині. Вищим органом влади Федеративної Республіки є 

Бундестаг. На чолі держави стоїть Федеральний президент, на чолі уряду – федеральний  

канцлер. 

Die bedeutendsten politischen Parteien sind die Christlich-Demokratische Union 

(die CDU) und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (die SPD). 

Найбільші політичні партії: Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Соціал-

демократична партія Німеччини (СДПН). 
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Визначні місця Німеччини 

Бранденбурзькі ворота  

 

Бранденбурзькі ворота — архітектурна пам'ятка в Берліні. Автор проекту 

Карл Готтард Ланґганс. Будівництво тривало протягом трьох років, висота 

становить 20 метрів. Це перша споруда міста в стилі німецького класицизму. 

Створена вона за зразком Пропілей афінського Акрополя. Увінчує ворота 

шестиметрова бронзова квадрига, якою управляє богиня перемоги Вікторія. 

Брандербурзькі ворота мали на меті персоніфікувати міць пруської армії. 

 
У 1806 р.Наполеон, завоювавши Берлін, наказав демонтувати квадригу і 

перевезти її до Парижу. Однак німці, після перемоги над французькими військами 

1813р., повернули статую на початкове місце. В 1930-х роках крізь 

Бранденбурзькі ворота пролягав маршрут нацистських смолоскипних ходів. 

Під час Другої Світової війни споруда була пошкоджена, а квадрига на ній 

повністю зруйнована. Відновлювали ворота аж до 1958 р. Протягом 28 років 

одразу за ними піднімалася Берлінська стіна, тому вихід до воріт для жителів як 

НДР, так і ФРН був закритий. 
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Після падіння стіни Бранденбурзькі ворота стали уособленням нового 

об'єднаного Берліну. 

Шварцвальд 

 
Шварцвальд — гірський масив у землі Баден-Вюртемберг на південному 

заході Німеччини. 

Простягається з півночі на південь уздовж течії Рейну. Найвища точка — 

гора Фельдберг висотою 1493 м. Переважно покритий густим хвойним або 

буковим лісом, містить безліч живописних гірських озер. Часто зустрічаються 

мінеральні джерела, що зумовило наявність ряду курортів, таких як Баден-Баден 

або Баденвейлер.  
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У Шварцвальді бере початок друга за стоком річка Європи — Дунай. 

Римляни, що володіли цією місцевістю до 4 століття, називали Шварцвальд 

Marciana Silva, що означало «прикордонний ліс». Межа тут проходила між 

римлянами і германським плем'ям маркоманів. Пізніше Шварцвальд завоювали 

свеви, предки сучасних швабів і алеманів. Археологічні розкопки свідчать про те, 

що в південному Шварцвальді з римських часів до пізнього Середньовіччя вівся 

інтенсивний видобуток срібла і свинцю. Після епідемії чуми в 1516 році і 

селянських повстань в 1525 році Шварцвальд значно збезлюдів. Новий підйом 

почався у 17 столітті, коли поновилися промисли і зросла кількість населення. 

Шварцвальдський регіон відомий виробництвом годинників, перш за все 

настінних, проте ці годинники виробляються насамперед для експорту в такі 

країни, як Сполучені Штати Америки, Китай та Австралію. Годинники купують 

здебільшого як сувенір. 

Замок Нойшванштайн 

 

Замок Нойшванштайн стоїть на місці двох фортець, переднього і заднього 

Швангау. Будівництво було розпочате в 1869 році королем Людвігом II 

Баварським, відомим як Божевільний Людвіг. Король наказав на цьому місці 

шляхом вибуху скелі опустити плато приблизно на 8м і створити тим самим місце 

для спорудження «казкового палацу».  
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В інтер’єрах замку головну роль відіграють ілюстрації до опер Вагнера та 

старовинних німецьких легенд. Замок має добру збірку картин, що зображують 

сцени з різних опер Ріхарда Вагнера. Лебединий мотив — те, чим пронизана вся 

архітертура та художнє оформлення. 

 
Найбільш вражаючими є тронний зал, де король хотів оспівати милість Бога, 

та зал Співаків – з 1933 року і по цей час у ньому проводяться концерти. 

Трептов-парк  
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Трептов-парк – знаменитий берлінський парк, розташований у східній 

частині міста на березі ріки Шпрее в районі Альт-Трептов. 

 

Парк площею 88,2 га був закладений в 1876-1888 роках за проектом 

директора міських садів Йоганна Генріха Густава Майера. Раніше на цьому місці 

знаходилися «впорядковані насадження дерев у Трептові». Трептов-парк став 

народним парком, відкритим для жителів міста, що було нововведенням для того 

часу. Уцентрі парку знаходився великий луг у формі іподрому для занять іграми і 

спортом довжиною 250 мташириною 100 м. 
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