
ІІ семестр 

Самостійна робота №1  

Тема: Назви днів тижня, місяців, пір року. Погода. Відмінювання іменників. 

Числівник. Кількісні, порядкові числівники. 

Мета: закріпити вивчення назв днів тижня, місяців, пір року,  навчитися 

визначати час німецькою мовою та розказувати про погоду за вікном; розвивати 

навички читання та говоріння; виховувати цікавість до вивчення мови через 

загальновживані лексичні одиниці.  

Вид контролю: розповідь, твір.   

Міжпредметні зв’язки: Англійська мова за проф. спрямуванням, українська 

мова. 

 Література: 1. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу: Українсько-

німецький розмовник. – К.: Просвіта, 2001. – с. 226-233. 2. Басай Н. П., Плахотник В. 

М. Німецька мова. – К.: Освіта, 1995. –  с . 127-140. 

 

Завдання 

1. Усна розповідь «Який сьогодні день? Котра година? Яка погода». 

2. Творча робота «Пора року, коли я родився». 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен навчитись розказувати  про те, Який сьогодні 

день? Котра година? Яка погода?, тобто оволодіти лексикою з теми. А також, 

застосувавши свою творчу фантазію,  написати твір про улюблену пору року, 

вживаючи необхідну лексику з теми та нові граматичні поняття: числівник, 

відмінювання іменника. 



Самостійна робота №2 

Тема: Знайомство. Моя сім`я. Родинні зв’язки. Друзі. Зворот es gibt. 

Прийменники з Dativ, Akkusativ, Genitiv. 

Мета: закріпити основні вміння та навички  правил знайомства та  

спілкування; освоїти у мовленні нові граматичні одиниці: вживання 

прийменників з Dativ, Akkusativ, Genitiv, звороту es gibt; розвивати  навички 

побудови нескладних висловлювань з теми; виховувати культуру ввічливості при 

спілкуванні.  

Вид контролю: розповідь, письмова робота.   

Міжпредметні зв’язки: Англійська мова за проф. спрямуванням, українська 

мова. 

Література (основна та додаткова): 1. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! 

Самоучитель немецкого языка (в двух томах). Т. 1. – К.: Логос, 2004. – с. 38, 246. 

 

Завдання: 

1. Розповідь про свою сім’ю. 

2. Конспект мовних кліше при знайомстві.  

3. Складання речень на закріплення граматики. 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен навчитись розказувати  про свою родину, 

пригадати мовні кліше при знайомстві, що вивчалися раніше, тобто оволодіти 

лексикою з теми. А також, застосовувати у своїй  творчій роботі знання з 

граматики та будувати відповідно речення з прийменниками  в Dativ, Akkusativ, 

Genitiv, зі зворотом es gibt.  

 

 



Самостійна робота №3 
 

Тема: Робочий день. Навчання. Професія. Розклад занять. Час. 

Мета: навчитись розказувати про свій робочий день, про навчання, 

професію, розклад та розпорядок дня, час; розвивати навички говоріння та  

спілкування на задану тему.  

Вид контролю: письмова робота.   

Міжпредметні зв’язки: Англійська мова за проф. спрямуванням, українська 

мова.  

Література (основна та додаткова): 1. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! 

Самоучитель немецкого языка (в двух томах). Т. 1. – К.: Логос, 2004. – с. 102-105, 

262-263, 207. 

2. http://startdeutsch.ru/poleznoe/temy/392-tema-na-nemetskom-sperevodom-

mein-tagesablauf-rabochij-den-rasporyadok-dnya 

 

Завдання: 

1. Переклад тексту «Mein Arbeitstag», побудова діалогів до теми. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен зробити докладний переклад тексту та укласти 

словник до теми. А також, застосувавши свою творчу фантазію скласти кілька 

нескладних діалогів спілкування з ким-небудь про свій робочий день, розпорядок 

дня, навчання, професію, використовуючи матеріали практичного заняття №5-6.  

 

Mein Arbeitstag 

Mein Arbeitstag beginnt ziemlich früh. Ich stehe gewöhnlich um 6.30 Uhr auf. 

Nach dem Aufstehen mache ich das Bett und gehe ins Bad. Dort dusche ich mich, putze 

die Zähne und ziehe mich an. 

Gegen 7 Uhr gehe ich in die Küche. Dort mache ich das Radio an und bereite mein 

Frühstück vor. Gewöhnlich trinke ich eine Tasse Kaffee und esse ein paar Toastbrote 

mit Käse oder Wurst. Das Frühstück dauert nicht lange. Nach dem Frühstück spüle ich 



das Geschirr, packe meine Sachen und ziehe mich an. Um 7.45 Uhr gehe ich aus dem 

Haus. 

Die Schellingstraße liegt im Stadtzentrum, und die Uni ist nicht weit von meinem 

Haus. Bei schönem Wetter gehe ich zu Fuß, und bei schlechtem Wetter fahre ich zwei 

Haltestellen mit dem Bus. An der Haltestelle “Universität” steige ich aus. 

Ich studiere Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität. Der Unterricht an der 

Uni beginnt um 8 Uhr und dauert gewöhnlich bis 15.30 Uhr. Nach dem Unterricht gehe 

ich in die Mensa und esse dort zu Mittag. Das Essen ist ziemlich lecker und billig. Nach 

dem Essen gehe ich oft in die Bibliothek. Nach der Bibliothek gehe ich manchmal 

direkt nach Hause, manchmal gehe ich zum Sport oder einkaufen. 

Gegen 20 Uhr komme ich zurück nach Hause. Zu Hause esse ich zu Abend. Dann 

lerne ich für die Uni, surfe im Internet, lese oder sehe fern. Manchmal gehe ich mit 

Freunden aus. 

So sieht gewöhnlich mein Arbeitstag aus. Abends bin ich ziemlich müde. Um 

23.00 Uhr gehe ich zu Bett und schlafe schnell ein. 



Самостійна робота №4        

Тема: Дозвілля. Захоплення 

Мета: навчитись розказувати про проведення вільного часу, дозвілля, 

захоплення; розвивати навички говоріння та  спілкування на задану тему. 

Вид контролю: письмова робота.   

Міжпредметні зв’язки: Англійська мова за проф. спрямуванням, українська 

мова. 

Література (основна та додаткова): 1. http://www.club-abc.ru/germany-

glossary/229/ 2. http://deutsch-sprechen.ru/freizeit-und-hobby/ 

Завдання: 

1. Переклад тексту «Mein Hobby», побудова діалогів до теми. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен зробити докладний переклад тексту та укласти 

словник до теми. А також, застосувавши свою творчу фантазію скласти кілька 

нескладних діалогів спілкування з ким-небудь про своє дозвілля, хоббі, 

використовуючи матеріали практичного заняття №7-8.  

Mein Hobby 

Menschen haben verschieden Interessen und verschieden Hobbies. Einige 

Menschen treiben Sport professionell, andere fotografieren, sammeln Briefmarken, 

Münzen, Bücher. Einige sammeln ganz ungewöhnliche Sachen: Edelsteine, Parfüme, 

Autos oder seltene Kunstgegenstände. Die meisten hocken die ganze Zeit vor dem 

Fernsehapparat. Über Geschmacke lasst sich aber nicht streiten. Bernard Shaw hat 

gesagt „Glücklich ist der Mann, der von deinem Hobby leben kann“. Ich bin mit ihm 

ganz einverstanden. 

Meine Interessen sind vielseitig. Früher besuchte ich die Musikschule. Dort lernte 

ich Klavierspielen und Singen. Aber meine Seele gehört den Büchern. Ich bin ein echter 

Bücherfreund. Egal ob es ein Fantastin oder Abenteuerbuch? Ein Kriminalroman oder 

klassische Literatur ist, verschlinge ich sie alle. Einige von den Büchern las ich 

mehrmals. Wir haben eine reiche Familienbibliothek. 

Ich bin der Meinung, dass die Bücher die Quelle der Kenntnisse sind. 



WORTSCHATZ 

die Münze – монета 

der Edelstein – дорогоцінний камінь 

der Kunstgegenstand – витвір мистецтва 

hocken – сидіти  (дома) 

das Klavier spielen – гра  на фортепьяно 

verschlingen – проковтнути, ковтати 

die Quelle – джерело 

das Kenntnis – знання 

FRAGEN ZUM TEXT 

1.  Hast du ein Hobby? 

2.  Welche Hobbys haben die Menschen? 

3.  Welches Hobby hast du? 

4.  Hast du das Lesen gern? 

5.  Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? 

 

 

 



Самостійна робота №5 

Тема: 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 контролю: усна розповідь.  

Міжпредметні зв’язки: країнознавство. 

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

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

 

Завдання: 

Розповідь про федеральні землі Німеччини, визначні місця. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен навчитись розказувати про федеральні землі 

Німеччини, визначні місця. 

Звернути увагу, що: 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. 

Готувати повідомлення про визначні місця можна на будь-яку тему: чи то 

Шварцвальд, чи Брандербурзькі ворота. 

 



Самостійна робота №6 

Тема: Столиця Німеччини. Екскурсія по Берліну. 

Мета: навчитись розказувати про столицю Німеччини – Берлін;  розвивати 

навички говоріння та спілкування на задану тему; виховувати почуття 

патріотизму до рідного краю та толерантності до іноземної держави. 

Вид контролю: розповідь.   

Міжпредметні зв’язки: країнознавство, екскурсоводство. 

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

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

 

Завдання: 

Розповідь про Берлін. Скласти екскурсію по місту. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен навчитись розказувати про столицю Німеччини – 

Берлін, вміти провести екскурсію по рідному місту для іноземців.  

Звернути увагу на матеріали практичного заняття №14-15, а особливо тексти:       

 Text A  

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Jede Hauptstadt vergleicht man mit dem 

Herzen des Landes. Als Stadtstaat ist Berlin ein Bundesland. Es liegt an der Spree, im 

Osten des Landes. Berlin ist mit 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt 

Deutschlands, größer als Nummer zwei und drei (Hamburg und München) zusammen. 

Diese Stadt ist ein bedeutendes Zentrum der Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft 

in Europa. Hierher kommen die meisten Touristen des Kontinents. Viele Universitäten, 

Forschungseinrichtungen, Theater und Museen sind weltbekannt. 

 

 

 



Самостійна робота №7 

Тема: Транспортна система. Орієнтування в місті. Безособовий займенник 

es. Неозначено- особовий займенник man. Модальні дієслова. 

Мета: навчитись орієнтуватися в місті, розказувати про транспорт та рідне 

місто; вивчити нові граматичні одиниці;  розвивати навички говоріння та 

спілкування на задану тему; виховувати цікавість до майбутньої професійної 

діяльності 

Вид контролю: творча робота, доповідь, вправи.   

Міжпредметні зв’язки: країнознавство, екскурсоводство. 

Література (основна та додаткова): 1.  Бережна В.В., Пантелєєва С.В. 

Довідник. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с. 

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 2002. – 352 с. 

3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1., 2. – К., 2004. 

Завдання: 

1. Творча робота „Дорога до коледжу”. 

2.  Доповідь „Моє рідне місто”. 

3.  Виконання вправ з граматики. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу та знання отримані на практичному 

занятті з теми студент повинен написати творчу роботу по орієнтуванню містом, 

про те, як він добирається вранці на навчання, а потім додому. 

Також зробити невеличку доповідь – повідомлення про своє рідне місто – 

(10речень німецькою мовою), вміти провести екскурсію по рідному місту для 

іноземців.  

Звернути увагу на матеріали практичного заняття №16-17, а особливо вправи 

на закріплення граматики:   Безособовий займенник es. Неозначено- особовий 

займенник man. Модальні дієслова. 

    



Самостійна робота №8 

Тема: Відрядження. Подорожі. Простий минулий час. Великі міста 

Німеччини.    Розвиток туризму в Німеччині. 

 Мета: вивчити лексику до теми: подорож, відрядження;  розвивати навички 

говоріння та спілкування на задану тему; виховувати цікавість до майбутньої 

професійної діяльності 

 Вид контролю: письмова робота з доповіддю на задану тему.   

Міжпредметні зв’язки: країнознавство, екскурсоводство. 

Література (основна та додаткова): 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. 

Довідник. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с. 

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 2002. – 352 с. 

3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1., 2. – К., 2004. 

Завдання: 

Скласти словник до теми „Відрядження. Подорож”. 

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи текст Reisen та знання отримані на практичному занятті з 

теми студент повинен укласти словник до теми та вивчити нову лексику. 

Reisen 

Reisen kosten Geld, doch man sieht die Welt. Es ist nicht billig zu reisen, aber das 

Leben ist heute ohne Reisen unmöglich. Nach einem Arbeitsjahr bekommen die 

Menschen Urlaub, und sie haben keine Lust, den Urlaub zu Hause zu verbringen. 

Millionen Menschen reisen, um andere Länder und Städte zu sehen, etwas Neues zu 

entdecken, neue Menschen kennen zu lernen, ungewöhnliche Speisen zu probieren. 

Gewöhnlich planen die Menschen ihre Reisen im Voraus. Sie wählen ihr Reiseziel 

und die Dauer ihrer Reise. Und natürlich das Verkehrsmittel und das Hotel. Es ist heute 

leicht, Tickets und Hotelzimmer im Internet zu buchen. Aber viele Leute haben keine 

Zeit und Lust, ihre Reisen selbst zu organisieren. Dann wenden sie sich an ein 

Reisebüro. 



Das Reiseziel und die Dauer der Reise hängen vor allem vom Geld ab. Immer 

mehr Menschen wollen ins Ausland reisen. Die Top-Reiseziele der Deutschen sind 

Spanien, Italien, Österreich, die Türkei, Frankreich und Griechenland. Aber nicht alle 

haben die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Dann sucht man ein Reiseziel in seinem 

Heimatland. 

Auch will man natürlich im Urlaub die Umgebung wechseln. Die Menschen vom 

Lande oder aus einer Kleinstadt fahren gern in eine Großstadt, um dort die 

Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, Museen zu besuchen, in großen Kaufhäusern 

 einzukaufen und in Restaurants zu essen. Die Großstädter wollen im Urlaub mehr Ruhe 

haben und reisen lieber ans Meer oder in die Berge. 

Das Verkehrsmittel hängt vom Reiseziel und der Reiseart ab. 

Mit dem Flugzeug erreicht man sein Reiseziel am schnellsten, und man wählt es 

gewöhnlich für weite Auslandsreisen. Es ist jetzt auch nicht so teuer, denn es gibt heute 

sehr viele Billigflüge. 

Eine Zugfahrt wählt man gewöhnlich für nicht sehr weite Reisen. Während der 

Zugfahrt kann man schöne Landschaften sehen, lesen und sich ausruhen. 

Doch am liebsten reisen die Deutschen mit dem Auto. Bei einer Autoreise hängt 

man von keinem Fahrplan ab, und man kann viel Gepäck mitnehmen.  

 


