
І семестр 

Самостійна робота №1             

        Тема: Вступ. Звукова система німецької мови. 

Мета: З‘ясувати особливості німецької вимови, наголошення, інтонації, 

мелодики; виховувати цікавість до вивчення німецької мови. 

Вид контролю: конспект, читання уривку нескладного тексту (за вибором 

студента) за всіма правилами. 

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

Література: Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. – X.: 

ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 9-41. 

Питання для самопідготовки. 

1. Особливості наголосу. 

2. Особливості вимови голосних. 

3. Особливості вимови приголосних. 

4. Читання буквосполучень (дифтонгів) еі, аі, аи. 

5. Інтонація, паузи. 

6. Мелодика німецьких речень. 

Методичні рекомендації 

Студент повинен законспектувати вказані питання, щоб зрозуміти 

особливості німецької вимови, наголошення, інтонування німецьких текстів. На 

закріплення теми необхідно прочитати уривок з тексту на вибір студента за 

всіма правилами вимови та інтонування. Звернути увагу: 

Словесний наголос в німецькій мові є фонетично вільним, тобто може 

падати на будь-який склад у слові. Наголос, як правило, падає на перший 

кореневий голосний, напр.: 'Таnte, 'machen, ‘lesen, наголос є нерухомим і при 

словозміні на інший склад не пересувається; 2. Німецькі голосні поділяються на 

довгі та короткі. Мають 2 види відступу (закінчення звучання); для коротких 

голосних характерний сильний відступ, тобто різкий обрив артикуляції 

голосного і миттєвий перехід до артикуляції наступного приголосного, напр.: 

Аnnа [‖аnа]; для німецьких довгих голосних характерним є слабкий відступ, 

тобто поступовий перехід від голосного до приголосного, напр. Dаtеn [‘dа:tn]. 



 

Самостійна робота №2 

        Тема: Форми ввічливості: вітання, звертання. 

Мета: Навчитись правильно будувати репліки вітання та звертання до 

різних за віком та службовим становищем людей; виховувати культуру 

спілкування. 

Вид контролю: письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Українська та англійська мова. 

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

німецький розмовник. – К., 2001. – с.4-6. 

Завдання 

1. Скласти 6-8 реплік привітання. 

2. Скласти 6-8 реплік звертання до людей різного віку й службового 

становища. 

3. Скласти 2 невеликі діалоги на побутову тематику, використовуючи 

репліки вітання та звертання. 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу, студент повинен навчитись 

правильно вживати в своєму мовленні репліки вітання та звертання, при цьому 

звернути увагу на відмінності у звертанні до молодих людей чи похилого віку, 

ситуацію, мотиви спілкування, наприклад: розмова з викладачем, мамою чи 

кращим другом. Рекомендовано, при виконанні завдання, використовувати такі 

репліки вітання та звертання: 

Дорогий пане...! Добрий день! 

Дорогі друзі! Привіт! 

Пані та панове! Ласкаво просимо! 

Шановні колеги! Всього найкращого! 

Молодий чоловіче! Бажаю приємного вечора! 

Коханий друже! Бувай! 

Моя люба мамо! До вечора! 

Діалог можна побудувати такого типу: розмова з другом про навчання, з 

мамою про похід в магазин, з викладачем про виставлення оцінок і таке ін. 



Самостійна робота №3 

Тема: Форми висловлення подяки та прохання.  

Мета: Навчитись правильно будувати репліки подяки та прохання, та міні-

діалоги з ними ; виховувати культуру спілкування. 

Вид контролю: письмова (усна) робота. 

Міжпредметні зв’язки: Українська та англійська мова. 

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

німецький розмовник. – К., 2001. – с.8-11. 

Завдання 

1. Скласти 2-3 елементарних діалоги з формами подяки та прохання.  

2. Вивчити міні-діалоги та відтворити їх на занятті.  

 

Методичні рекомендації 

Використовуючи вказану літературу, студент повинен навчитись 

правильно вживати в своєму мовленні репліки подяки та прохання, при цьому 

звернути увагу на відмінності у звертанні до молодих людей чи похилого віку, 

ситуацію, мотиви спілкування, наприклад: розмова з викладачем, мамою чи 

кращим другом. Рекомендовано, при виконанні завдання, використовувати такі 

репліки подяки та прохання: 

Danke./ Danke sehr, danke schön.                                Дякую./ Дуже дякую (Вам). 
Bitte./ Bitte sehr                                                             Будь ласка. 

Nichts zu danken.                                                           Нема за що (дякувати). 

Gern geschehen.                                                             Прошу (Нема за що). 

Vielen Dank für alles,                                                     Велике спасибі за все, 

was Sie für mich getan haben.                                        що ви для мене зробили. 

Ich danke Ihnen für den Empfang/                                 Дякую Вам за прийом/ 

für Ihre Aufmerksamkeit.                                               за Вашу увагу.     

 

Was möchten Sie?                                                          Що Ви бажаєте? 

Ich habe eine Bitte an Sie.                                              У мене до Вас прохання. 

Ich bitte Sie sehr.                                                            Дуже Вас прошу.  

Seien Sie so lieb, ...                                                         Будьте такі ласкаві, ... 

Seien Sie so nett, geben Sie mir bitte…                          Будьте такі люб'язні, дайте мені,  

                                                                                         будь ласка... 

Діалог можна побудувати такого типу: подяка другові за подарунок, мамі за 

смачний сніданок, попрохати бабусю спекти пиріг на свято і под.  



 

Самостійна робота №4 

Тема: Артиклі. Вживання означених, неозначених артиклів. Нульовий 

артикль.    

Мета: З‘ясувати особливості вживання в німецькій мові артиклів 

означеного, неозначеного та нульового, навчитись правильно вживати їх у  

ситуативному мовленні, виховувати прагнення до іншомовного спілкування. 

Вид контролю: письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Етика ділового спілкування. 

Література: 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. – Х.: 

ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 56-57. 

Завдання 

1. Виконати вправи на закріплення теми «Артиклі». 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання  завдання студент повинен опрацювати вказану граматичну 

тему та виконати ряд вправ за джерелом літератури, або Додаток 3 практичного 

заняття №8.  

Головне запам’ятати: 

Німецький іменник уживається з артиклем, особливим словом, яке 

ставиться перед іменником і вказує на його рід, число, відмінок. Розрізняють 

означений і неозначений артикль. Означений артикль чоловічого роду (m) der, 

жіночого (f) die,  середнього (n) das. У множині  (PI) іменники всіх родів 

уживаються з означеним артиклем die. Неозначений артикль чоловічого роду 

еіn, жіночого еіnе, середнього еіn. У множині неозначений артикль не 

вживається. 

Артикль змінюється за відмінками разом з іменником. У німецькій мові 

чотири відмінки: називний — Nominativ (wer? was? хто, що?), родовий — 

Genitiv (wessen? кого, чого, чий?), давальний — Dativ (wem? кому? чому?), 

знахідний — Akkusativ (wen? кого? що?). 



 

Самостійна робота №5 

Тема: Вираження пробачення та жалю, погодження та відмови.  

Мета: З‘ясувати особливості вживання в німецькій мові форм висловлення 

пробачення та жалю, погодження та відмови, розвивати  навички говоріння, 

виховувати прагнення до іншомовного спілкування. 

 Вид контролю: доповідь, усне повідомлення. 

Міжпредметні зв’язки: Етика ділового спілкування. 

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

Українсько-німецький розмовник. – К ., 2001. – с.11-13. 

Завдання 

Доповідь «Форми пробачення та жалю, погодження та відмови в 

німецькому суспільстві». 

Методичні рекомендації 

 Для виконання завдання студент повинен опрацювати вказану літературу 

та висловити власну думку з цього питання. Головне – проявити  свою 

творчість та показати той обсяг знань, що був отриманий в ході практичних 

занять, основні формули ввічливості наведені нижче: 

Verzeihung!/ Verzeihen Sie bitte!                  Вибачте! 

Ich bitte um Verzeihung.                                Прошу пробачення. 

Entschuldigen Sie bitte!                                  Вибачте, будь ласка! 

Es tut mir leid!                                                Мені дуже шкода! 

Wie schade!                                                    Який жаль! 

Bitte./ Bitte schön./ Bitte sehr.                        Будь ласка. 

Richtig.                                                            Правильно. 

Gut.                                                                 Добре. 

Nein, danke.                                                    Ні, дякую. 

Ich kann es wirklich nicht.                             Справді не можу. 

(Ich) kann nicht.                                            (Я) не можу.         



Самостійна робота №6 

Тема: Дієслово  sein в теперішньому часі та його значення.  

Мета: навчитись правильно вживати дієслово sein в ситуативному 

мовленні, розвивати навички будувати зв‘язне висловлювання, виховувати 

прагнення до іншомовного спілкування.  

Вид контролю: доповідь, усне повідомлення, твір. 

Міжпредметні зв’язки: Етика ділового спілкування. 

Література: 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. – Х.: 

ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 75-76. 

 

Завдання 

1. Розповідь про себе з використанням дієслова sein. 

2. Усне повідомлення «Ich bin Student». 

3. Творча робота «Der Herbst kommt». 

 

Методичні рекомендації 

Завдання вимагають творчого підходу. Так в завданні 1 необхідно скласти 

розповідь про себе (як звати, скільки років, про батьків, друзів, хобі і т.д.), 

використовуючи дієслово sein (до 15 речень). 

Повідомлення «Ich bin Student» вимагає розповіді про своє студентське 

життя (де навчаюсь, чому, улюблені викладачі, предмети і таке ін.) 

Творча робота «Der Herbst kommt» має містити В собі опис природи, 

погоди, власні враження та спостереження над осінню, при цьому можна 

застосовувати прості елементарні речення із застосуванням дієслова sein, 

враховуючи ще недостатній словниковий запас студентів. 

В даних видах робіт головне – проявити  свою творчість та показати той 

обсяг знань, що був отриманий в ході практичних занять, або самостійної 

підготовки, якщо студент претендує на підвищену оцінку. 



 

Самостійна робота №7 

 Тема: Прямий та зворотній порядок слів. Спілкування між працівниками 

готелю. 

Мета: навчитись будувати речення з прямим та зворотнім порядком слів; 

отримані знання з граматики застосувати в ситуації спілкування між 

працівниками готелю; виховувати цікавість до своєї майбутньої професії. 

Вид контролю: письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Англійська, українська мова. 

Література: 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. -

X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 158-159. 

Завдання 

1. Скласти по 5 речень з прямим та 5 зі зворотнім порядком слів. 

2. Скласти діалог між службовцями готелю (тематика на вибір 

студента). 

Методичні рекомендації 

Завдання 1 студент має виконати в довільній формі, щоб навчитися 

правильно визначати прямий та зворотній порядок слів у реченні та, 

відповідно, правильно будувати речення. 

При виконанні завдання 2 необхідно застосувати всі отримані знання з 

теми та граматично і логічно правильно відтворити ситуацію спілкування між 

службовцями готелю. 

 



Самостійна робота №8 

Мета: З‘ясувати особливості відмінювання особових займенників; 

отримані знання з граматики застосувати в ситуації спілкування між 

працівниками готелю; виховувати цікавість до своєї майбутньої професії. 

Вид контролю: доповідь (конспект), письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Англійська, українська мова. 

Література: 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. - 

X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 158-159. 

Завдання 

1. Доповідь «Відмінювання особових займенників». 

2. Скласти речення на відмінювання особових займенників (10 речень). 

3. Переклад речень з особовими займенниками (джерело 1, вправа2). 

4. Скласти діалог між службовцями готелю (тематика на вибір студента). 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання 1 можна використати будь-який довідник з 

граматики німецької мови та законспектувати особливості відмінювання 

особових займенників і запам‘ятати їх. 

Завдання 2 дасть змогу перевірити: як студент засвоїв відмінювання 

особових займенників та вміння застосовувати ці знання в письмовому 

мовленні. В завданні 3 студент повинен перекласти речення з німецької мови 

на українську. При виконанні завдання 4 необхідно застосувати всі отримані 

знання з теми та граматично і логічно правильно відтворити ситуацію 

спілкування між службовцями готелю. 

 

 



Самостійна робота №9 

Тема: Місця розміщення туристів. Назви служб готелів. Порядок слів у 

питальному реченні.   

Мета: З‘ясувати особливості місць розміщення туристів в Україні та 

Німеччині; вивчити назви служб готелю; отримані знання з граматики 

застосувати в ситуації спілкування між працівниками готелю; виховувати 

зацікавлення до професії. 

Вид контролю: доповідь (конспект), письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Технологія обслуговування в готелях та 

туристичних комплексах. 

Література: 1. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель 

немецкого языка (в двух томах). Т. 2. – К., 2004. – с.353-357. 

2. Кравченко А.П. Современная грамматика немецкого языка. – Донецк, 

2004. – с.147-151. 

Завдання 

1. Доповідь «Особливості місць розміщення туристів в Україні та 

Німеччині» 

2. Розповідь «Обов‘язки служб готелю по відношенню до туристів». 

3. Виконання вправ з граматики. 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання 1 студенти можуть використати джерело2. 

Проаналізувавши особливості місць розміщення туристів в Україні та 

Німеччині, необхідно зробити висновки: де краще влаштований гостинний 

бізнес і чому. Для студентів, у яких виникають труднощі у написанні такої 

доповіді, рекомендуємо законспектувати джерело 2, або скласти словник до 

теми. Узагальнюючі вправи та вправи на закріплення виконуються за зразком, 

поданим у підручнику. Виконання завдання 2 вимагає скласти від 10 до 15 

речень про те, як служби готелю виконують свої обов‘язки, яких норм 

ввічливості та поведінки вони мають дотримуватись. Для виконання завдання 

3 варто скласти 5-10 речень з новою лексикою та граматикою. 



Самостійна робота №10. 

Тема: Питальні, присвійні, вказівні займенники. Наказовий спосіб дієслів 

Мета: Закріпити вивчене на практичному занятті з теми, повправлятися у 

вживанні означених граматичних понять; виховувати цікавість до пізнання 

нового. 

Вид контролю:  письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Технологія обслуговування в готелях та 

туристичних комплексах. 

Література: 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. - 

X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 104-107, 159-164, 170-175. 

 

Завдання:  

Виконання вправ з граматики за темою. 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання студенти повинні ознайомитись з матеріалом 

посібника, вказаного в джерелах літератури. Також варто навчитись складати 

власні речення з новою лексикою та граматикою. 

Зверніть увагу: 

Питальними займенниками є: wer, was, welcher, was für (ein). Присвійні 

займенники вказують на особисту приналежність предмета, відповідаючи на 

питання wessen? «чий?». У німецькій мові вони узгоджуються з особовим 

займенником, що позначає особу, якій належить предмет. Особовому 

займеннику ich присвійний: mein, du — dein, er — sein, sie — ihr, es – sein, wir 

— unser, ihr — euer, sie — ihr, Sie — Ihr. До вказівних займенників належать: 

dieser, jener, derjenige, derselbe, der, es i das. 

Наказовий спосіб дієслів (der Imperativ) виражає адресоване 

співрозмовникові спонукання виконати певну дію. Наказовий спосіб має чотири 

особові форми: 2-гу особу однини, 2-гу особу множини, форму ввічливого 

звертання і 1-шу особу множини.  



 

Самостійна  робота №11 

Тема: Туристичні агенції та бюро. Вираження заперечення. Іменник. Рід, 

число, відмінок, відміна.  

Мета: З‘ясувати особливості туризму в Бердянську та Україні, закріпити 

отримані знання з граматики, виховувати цікавість до сфери туризму. 

Вид контролю: доповідь (конспект), письмові вправи. 

Міжпредметні зв’язки: Туристичні комплекси. 

Література: 1.Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. – 

X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с.64-65. 

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

двух томах). Т. 2. – К., 2004. – с.249-251. 

3. Немецко-русский и русско-немецкий словарь с грамматическими 

правилами / Сост. М.В. Чурилова. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2006. 

Завдання 

1. Доповідь «Туризм у м. Бердянську». 

2. Вправи на закріплення відмінювання іменника. 

3. Скласти речення, використовуючи різні види заперечення nicht, 

nein, kеіn (6 речень). 

4. Укласти словник до теми «Працівники тур. бюро». 

Методичні рекомендації 

Доповідь (завдання 1) рекомендуємо готувати за фаховою літературою з 

туризму та словником зі списку літератури або будь-яким іншим. Вправи 2-3 

(джерело 1) тренують відмінювання іменників, утворення множини іменників. 

Щоб виконати завдання 3, рекомендуємо повторити особливості вживання 

заперечення (джерело 2) та відповідно правильно побудувати речення з повним 

та частковим запереченням: для повного заперечення використовуємо nein і 

nicht: (Studierst du noch? – Nein); для часткового заперечення використовуємо 

kеіn ( Ich habe keine Zeit). Користуючись двомовним словником студенти 

повинні виписати слова до теми «Працівники тур. бюро». 



ІІ семестр 

Самостійна робота №1 

 Тема: Пори року. Час. Погода. Прийменники іп, ап, аи£ Червоні дати 

календаря. 

Мета: навчитись вести розмову про пори року, час, події свого життя; 

правильно вживати в мовленні прийменники іп, ап, аиґ в Оаііу і Аккизаііу; 

виховувати бережливість до навколишнього світу, любов до свят, традицій. 

Вид контролю: усні повідомлення, письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Організація обслуговування транспортних 

подорожей (в різні пори року). 

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

Українсько- німецький розмовник. . - К., 2001. - с.226-232. 

2. Немецко-русский и русско-немецкийсловарь с грамматическими 

правилами / Сост. М.В. Чурилова. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 2006. - 796 с. 

Завдання 

1. Усне повідомлення «Який сьогодні день? Котра година?». 

2. Розповідь «Свята в моєму житті»(основні дати). 

3. Розповідь «Погода сьогодні...». 

4. Скласти речення з прийменниками іп, ап, аиґ в Баїіу і Аккизаііу (6 

речень) 

Методичні рекомендації 

Завдання цієї самостійної роботи спрямовані на розвиток комунікативних 

творчих здібностей студентів. Вимагається побудувати логічно завершене 

усне повідомлення із залученням нової лексики. 

В повідомленні «Який сьогодні день? Котра година?» рекомендовано 

використовувати лексику з теми (джерело 1) та коротко розповісти про 

сьогоднішній день та час. У розповіді «Свята в моєму житті» вимагається 

розказати про свої сімейні свята, традиції та їх значення в житті людини. 

«Погода сьогодні» - розказати, яка погода за вікном: дощ, сніг, вітер, 

холодно чи тепло і таке ін., щоб показати свої знання з теми та мати змогу 

подати подібну інформацію іноземному гостю в доступній формі. У завданні 4 

від студента вимагається показати свої знання з теми: коли, в яких випадках 



вживаються подані прийменники, в якому відмінку, а також перевіряється 

вміння будувати речення за відповідною граматичною схемою. 

Самостійна робота №9 Тема: Знайомство. Сім‘я. Дієслово ЬаЬеп в 

Ргазепз. Вживання дієслівного звороту ез§ІЬі. 

Мета: навчитись вживати в мовленні форми знайомства та представлення, 

будувати правильно речення з дієсловом ЬаЬеп в Ргазепз та зворотом ез§іЬі, 

виховувати культуру поведінки та спілкування під час знайомства. 

Вид контролю: усне повідомлення, письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Сімейно-побутова культура. 

Література: 1. Бориско Н.Ф. ОеиізсЬоЬпеРгоЬІеше! Самоучитель 

немецкогоязьїка (в двух томах). Т. 1. - К., 2004. - с.222-235. 

Завдання 

1. Розповідь про свою сім‗ю (усне повідомлення). 

2. Виписати мовні кліше при знайомстві. 

3. Скласти речення з дієсловом ЬаЬеп (5-6 речень). 

4. Скласти речення з дієслівним зворотом ез§іЬі. 

Методичні рекомендації В завданні 1 студент повинен розповісти про 

членів своєї родини: скільки чоловік, як звуть, скільки років, чим займаються. 

Для виконання завдання 2 необхідно виписати мовні кліше при знайомстві, 

використовуючи вказані джерела літератури. 

Складання речень з дієсловом ЬаЬеп та зворотом ез§іЬі вимагає знання 

студентами лексики до попередньо вивчених тем. Речення можуть бути такі: 

- Ямаю велику родину; 

- У тебе є брат, сестра?; 

- Ми з братом маємо багато друзів; 

- У нього багато роботи (він має). 

Самостійна робота №10 Тема: Знайомство. Сім‘я. Відмінювання дієслів в 

теперішньому часі, вживання прийменників з Оаііу, Аккизаііу і ОЄПЙІУ. 

Мета: Узагальнити та систематизувати знання з теми, поуправлятись у 



відмінюванні дієслів в Ргазепз та вживанні прийменників у реченні, виховувати 

любов та повагу до членів своєї родини. 

Вид контролю: переклад тексту, письмова творча робота. 

Міжпредметні зв’язки: Сімейно-побутова культура. 

Література: 1.Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. - 

X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - с.224-225 

2. Бориско Н.Ф. ОеиізсіїоЬпеРгоЬІеше! Самоучитель немецкогоязьїка (в 

двух томах). Т. 2. - К., 2004. - с. 24-27. 

Завдання 

1. Переклад тексту «МеіпеРатіїіе» та побудова питань до нього. 

2. Побудувати 10 речень в теперішньому часі з прийменниками в 

Баїіу, Аккизаііуі ОЄПІІІУ. 

Методичні рекомендації Завдання перекласти текст «МеіпеРатіїіе» 

допоможе студентам зорієнтуватись в тих недоліках, яких вони допустили при 

написанні розповіді про свою родину та покращити свою доповідь новими 

відомостями. Складання питань до тексту необхідний етап роботи, що тренує 

вміння правильно будувати речення різних типів. 

Побудова речень в теперішньому часі з прийменниками в Оаііу, Аккизаііу і 

ОЄПІІІУтренує вміння правильного вживання прийменників, що підпорядковані 

різним відмінкам, залежно від ситуації спілкування чи оповіді. Наприклад: 

ІшЗсЬгапк 1іе§1 еіппеиезВисЬ. Аи£ сієш ТізсЬзІеЬіеіпеУазе. Ап<іег\¥апс! 

зїеЬіеіпеп 8іиЬ1.



 

Die Familie ist die kleine Zelle im Leben eines 
Volkes und die kleinste soziale Lebensgemeinschaft. 
Vater. Mutter und Kinder bilden die engere Familie. 
Im weiteren Sinne gehören dazu auch Großeltern, 
Urgroßeltern, alle Ahnen. Zur Verwandtschaft zählen 
auch die Geschwister der Eltern sowie deren 
Nachkommen. 

Unsere Familie ist nicht besonders groß. Sie 
besteht aus vier Personen: meinem Vater, meiner 
Mutter, meinem Bruder und mir. Meine Eltern haben 
vor 25 Jahren geheiratet, und vor kurzem haben wir 
ihre silberne Hochzeit gefeiert. Sie sind lieb 
zueinander, vertragen sich gut und verhalten sich stets 
gerecht gegenüber ihren Kindern. Ich hoffe, dass? sie 
auch ihre goldene und die diamantene Hochzeiten 
erleben. Mein Vater ist Programmierer von Beruf. Ich 
finde seinen Beruf modern und interessant. Der 
Computer ist aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Der Vater hat mich gelehrt, wie man 
mit dem Computer umgeht, und jetzt kann ich ohne 
Computer nicht mehr auskommen. Und mein Vater 
hält seinen PC für ein Lebewesen und geht mit ihm 
wie mit seinem Freund oder Kollegen um. Meine 
Mutter ist auch berufstätig. Sie ist Lehrerin und 
unterrichtet Mathematik in einer Mittelschule. Was 
mich anbetrifft, so halte ich Lehrerberuf für einen der 
schwersten und verantwortlichsten. Wenn die Mutter 
sehr müde nach Hause kommt, helfen wir alle ihr im 
Haushalt. Die häuslichen Pflichten sind 
kameradschaftlich eingeteilt, deshalb ist unsere Mama 
nicht abgearbeitet und sieht immer schön und gepflegt 
aus. Sie widmet ihrem Beruf viel Zeit und Kraft, aber 
sie findet auch immer Zeit, um ihren Kindern einen 
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guten Rat zu geben oder ein Problem lösen zu helfen. 
Mein Bruder ist drei Jahre älter und einen ganzen 

Kopf größer als ich. Er ist schon Student und studiert 
Chemie an. einer Universität. Das Studium an der Uni 
ist schwer aber interessant. Der Bruder arbeitet 
regelmäßig, deshalb macht er Fortschritte und

hat gute Leistungen. Sonntags kommen zu uns 
oft seine Freunde. Ich kenne sie alle. Die Mutter ist 
stolz darauf, dass ihr Sohn so viele gute Freunde hat. 
Manchmal aber geht ihr die laute Musik, die sie 
hören, auf die Nerven. Sie versucht zu verstehen, dass 
jede Generation ihre eigene Musik hat, aber leider 
gelingt es ihr nicht immer. ,..r ,,, 

Ich habe in diesem Jahr die Mittelschule 
absolviert und will Studentin werden. Seit einigen 
Jahren interessiere ich mich für Fremdsprachen, 
besonders für Deutsch. Ich habe mir große Mühe' 
gegeben, damit ich die Aufnahmeprüfungen 
erfolgreich ablege und mein Traum, Deutschlehrerin 
zu werden, in Erfüllung geht. 

In unserer Familie herrscht eine angenehme 
freundliche Atmosphäre. Wir vertrauen einander und 
lügen nie. Wir überraschen einander mit kleinen 
Geschenken und feiern frohe Familienfeste. Zu diesen 
Festen kommen auch unsere Großeltern, die in der 
Nähe wohnen. Sie sind schon Rentner und arbeiten 
nicht mehr. Ich habe noch zwei Onkel und eine Tante, 
die ich sehr gern habe. Alle unsere Verwandten helfen 
einander in Notzeiten oder Unglücksfällen. 

MEINE WOHNUNG 

Unsere Familie hat ihren Wohnsitz in Charkow 
— einer der größten Städte der Ukraine. Vor einem 
Jahr haben wir im Stadtzentrum in einer 
Altbauwohnung gewohnt. Sie war bestimmt nicht 
genug komfortabel, aber geräumig, mit hohen 
Decken, der Fußboden mit Parkett ausgelegt. Jetzt 
haben wir eine moderne Dreizimmerwohnungin 
einem Hochhaus, das im weiten Stadtbezirk liegt. Hier 
ist die Luft frisch, nicht viel Verkehr, ein Waldpark 
mit Teich. In der Nähe gibt es eine U-Bahn-Station. 
Im Erdgeschoss unseres Hauses befindet sich ein 
großes Lebensmittelgeschäft mit schönen 
Schaufenstern. Das ist sehr bequem, da kaufen wir 



immer ein. 
Unsere Wohnung liegt oben, im achten Stock 

und wir benutzen den Fahrstuhl. In der Wohnung gibt 
es Gas, kaltes und warmes Wasser, Bad, Toilette. 
Zentralheizung, Telefon. Im Flur ist der 
Müllschlucker stationiert. Um die neue Wohnung 
geschmackvoll, zweckmäßig und durchdacht 
einzurichten, haben wir uns große



Самостійна робота №11 Тема: Робочий день студента. Числівник. 

Особливості дієслів з відокремлюваними префіксами. 

Мета: Навчитись розповідати про свій робочий день, використовуючи 

конкретні числа і час, вживати правильно в реченні дієслова з 

відокремлюваними префіксами, виховувати любов до майбутньої професії. 

Вид контролю: усні повідомлення, письмова творча робота. 

Міжпредметні зв’язки: Організація обслуговування в туристичних 

галузях. Література: 1.Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька 

мова. - X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - с. 155-156, 228-229. 

2. Бориско Н.Ф. ОеиізсіїоЬпеРгоЬІеше! Самоучитель 

немецкогоязьїка (в двухтомах). Т. 1. - К., 2004. - с.335-338. 

3. Кравченко А.П. Современнаяграмматиканемецкогоязьїка. - 

Донецк, 2004. - с.40-42. 

Завдання 

1. Творча робота «МеіпАгЬеіізїа§» (використовуючи зворотні 

дієслова). 

2. Розповідь у довільній формі «Робочий день працівника готелю». 

3. Усне повідомлення «Утворення кількісних та порядкових 

числівників». 

4. Усне повідомлення «Особливості дієслів з відокремлюваними 

префіксами». 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання 1 студентам необхідно опрацювати джерело 1 

(с.228-229), в якому поданий зразок твору на цю тему. Для власної творчої 

роботи дозволяється використати даний твір як опорний зразок чи схему, але 

написати відповідно саме про свій робочий день у технікумі. 

Розповідь «Робочий день працівника готелю» має відобразити уявлення 

студента про свою бажану майбутню професію. 

Підготувати завдання 3 і 4 допоможуть джерело 3,4, де треба вибрати 

головне та зробити усне повідомлення про дані граматичні поняття та їх 

утворення. Особливу увагу звернути на правопис та порядок написання в 



реченні. 

Самостійна робота №12 Тема: Наш 

технікум. Основні форми дієслова. 

Мета: Навчитись будувати зв‘язне висловлювання про навчання в 

технікумі, викладачів, улюблені дисципліни, вести розповідь в минулому та 

майбутньому часі, виховувати прагнення навчатись для реалізації себе в 

суспільстві. 

Вид контролю: усне повідомлення, твір. 

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

Література: 1. Бориско Н.Ф. ОеиІзсЬоЬпеРгоЬІеше! Самоучитель 

немецкогоязьїка (в двух томах). Т. 1. - К., 2004. - с.96. 

2. Кравченко А.П. Современнаяграмматиканемецкогоязьїка. - Донецк, 

2004. - с.30-32. 

Завдання 

1. Утворити основні форми дієслів зсЬгеіЬеп, ЬІЇП£ЄП,Іезеп, 

\уегсіеп, зїеЬеп, зргесЬеп, пеЬтеп, ЬеІГеп, §еЬеп. 

2. Розповідь про свої враження від технікуму (використовуючи 

сильні, слабкі та неправильні дієслова). 

3. Твір на вибір «Моя улюблена дисципліна в технікумі», «Мій 

улюблений викладач». 

Методичні рекомендації Щоб визначити основні форми дієслів, 

вказаних у завданні 1, студент повинен опрацювати джерело 2 та з‘ясувати, 

які особливості відмінювання мають слабкі та сильні дієслова. 

У розповіді про свої враження від технікуму в довільній формі студент 

має викласти, що подобається чи не подобається, свої пропозиції щодо 

покращення. При цьому необхідно використовувати, раніше вивчені, сильні, 

слабкі та неправильні дієслова. 

Для написання твору студенти можуть використати джерело 1, особливо 

якщо хочуть написати про улюблену дисципліну, а саме німецьку мову ( в 

творі докладно описується заняття та все цікаве, що на ньому відбувається).
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und beliebtesten darunter sind der Schewtschenko-Park und dd Gorki-
Park. Die Stadt schmücken zahlreiche Wasserbrunna! und Beeten mit 

wunderschönen Rosenstöcken und verschiedene; bunten Blumen. 
Charkiw wächst mit jedem Jahr und wird imme 

schöner. 

MEIN ARBEITSTAG 1 

Vor kurzem habe ich in einer der Zeitungen gelesen* dass Ungarn# 
Tschechien und Slowakien Europameister im Frühaufstehen sind^ 

Sie stehen um 5 Uhr 45 auf. Ich bin auch Frühaufsteher, aber daal 

heißt nicht, dass ich gleich beim ersten Hahnenschrei aus dem
1
® Bett 

springe. Mein Arbeitstag beginnt etwas später. Ich stehe um fl halb 7 Uhr 

morgens auf, öffne das Fenster und mache Frühsport,™ Ich denke, dass 
Sport den Menschen organisiert und diszipliniert fl macht. 15 Minuten 
Margengymnastik machen mich frisch und fl munter. Ich dusche oder 
wasche mich ünmer kalt, dann frottiere fl ich mich kräftig ab. I<?h bringe 
mein Zimmer in Ordnung ziehe flmich und frühstücke. Das Frühstück ist 
nämlich die wichtigste M Mahlzeit vom ganzen Tag, einem langen, 

anstrengenden, ■ aufregenden Arbeitstag. Mir gefällt sehr, wenn die ganze 
Familie 9 zusammen frühstücken kann. Der Tisch ist freundlich bedeckt, j| 
es duftet lecker. Man kann den anderen seinen Traum erzählen, 1 es 
werden die Aufgaben für den Tag verteilt. Wenn der Uhrzeiger sich halb 
acht nähert, gehe ich in die Schule. Der Unterricht I beginnt um acht Uhr: 
Gewöhnlich habe ich sechs oder sieben Stunden täglich. 

Zu Hause bin ich um 14 oder 15 Uhr. Das hängt davon ab, ob ich 
noch die Bibliothek besuche, um dort einige Aufgaben zu machen. Ich 
esse zu Mittag, ruhe mich ein bisschen aus und erst ;l dann setze ich 
mich an den Schreibtisch und mache ungefähr drei Stunden lang meine 
Hausaufgaben. Danach ruhe ich mich noch eine halbe Stunde aus. Am 
Abend mache ich nicht viel, ich lese ein interessantes Buch, sehe fern 

oder höre Musik. Ich helfe auch meiner Mutter im Haushalt, wir 
bereiten immer das Abendessen zusammen zu. Um sieben Uhr abends 
versammelt sich die ganze Familie am Tisch. Wir essen zu Abend und 
erzählen einander, was wir an diesem Tag gemacht haben. Vor dem 
Schlafengehen mache 

LA 



ich mit meiner jüngeren Schwester einen 
Spaziergang, so ungefähr MO bis 30 Minuten und um 
halb elf bin ich schon im Bett. Früh nieder und früh 
auf ist der best£ Lebenslauf. 

MEIN ARBEITSFREIER TAG 

In meiner Schule haben wir sechs Tage 
Unterricht, deshalb ist nur Sonntag mein Ruhetag. An 
diesem Tag brauche ich nicht früh aufzustehen, ich 
kann gut ausschlafen. Ich erwache um acht oder neun 
Uhr, liege noch eine Weile im Bett, dann stehe ich auf, 
öffne das Fenster und mache meine tägliche 
Morgengymnastik. Nach der Gymnastik fühle ich 
mich immer gesund und munter. Ich ziehe mich an 
und gehe in die Küche frühstücken. Nach dem 
Frühstück räume ich mein Zimmer auf und helfe 
meiner Mutter die gahze Wohnung in Ordnung 
bringen. Dann bin ich frei. 

Ich richte m$ine Freizeit so ein, dass sie 
interessant für mich ist. Da ich mich für Kunst 
interessiere, besuche ich häufig Ausstellungen oder 
Museen. Besonders gern gehe ich in eine 
Gemäldegalerie. Ölgemälde, Grafiken, Plastiken und 
Holzschnitte, die dort ausgestellt sind, kann man 
stundenlang bewundern. Im Frühling und im Sommer 
unternimmt unsere Familie Ausflüge in die schöne 
Umgebung der Stadt. Dort zelten wir, machen 
Lagerfeuer, pellen Kartoffeln. Wir fahren auch oft auf 
unsere Datsche, wo wir einen kleinen Gemüse- und 
Obstgärten haben. Arbeit in der frischen Luft, 
Erholung am Ufer eines Teiches, reife Früchte, es gibt 
nichts Besseres und Angenehmeres. Wenn das Wetter 
schlecht ist, bleibe ich zu Hause und sehe fern. Von 
der «Fernsehkrankheit« bin ich noch nicht befallen, 
aber ich sehe gern interessante Sport- und 
Unterhaltungssendungen, Spielfilme, besonders 
Krimis. Aber natürlich kann TV Bücher nicht 
ersetzen, sie bleiben für die Menschen immer Quelle 
der Erkenntnis und Erfahrung. Am Sonntag finde ich 
immer Zeit für ein gutes Buch. Ich ziehe historische 



und Abenteuerromane vor. 
Und natürlich kann ich mir den Ruhetag ohne 

meine Freunde nicht vorstellen. Gewöhnlich 
verabreden wir uns für den Abend und machen etwas 
zusammen. Wir bummeln durch die grünen schönen 
Straßen der Stadt, besuchen ein Cafe oder gehen in die 
Disko. Da unterhalten wir uns, trinken Kaffee, Cola 
oder Bier und



Самостійна робота №13 Тема: Транспортна система. Орієнтування в 

місті. Займенники е§ та шап. Модальні дієслова. 

Мета: Вивчити основні види транспорту та орієнтуванню в місті 

(запитати як куди пройти німецькою мовою), закріпити вивчений 

граматичний матеріал, виховувати інтерес до вивчення мови. 

Вид контролю: усні повідомлення, письмова робота. 

Міжпредметні зв’язки: Організація обслуговування транспортних 

подорожей. 

Література: 1.Бережна В.В., Пантелєєва С.В. Довідник. Німецька мова. 

- X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - с. 94-96, 164-167. 

2. Бориско Н.Ф. ОеиїзсЬоЬпеРгоЬІете! Самоучитель немецкогоязьїка (в 

двух томах). Т. 2. - К., 2004. -с. 150-158. 

Завдання 

1. Розповідь «Моя дорога до технікуму» або «Моє рідне місто». 

2. Усне повідомлення «Особливості вживання та відмінювання 

модальних дієслів». 

3. Перекласти речення з неозначено-особовим займенником шап та 

безособовим ез (джерело 1, с. 165 - вправа 4, с.167 - вправа 4). 

Методичні рекомендації 

Виконання завдання 1 передбачає розповідь про те, як студент прямує до 

технікуму, якою дорогою, мимо яких споруд, яким маршрутом і таке ін. 

Необхідно показати свої знання лексики з теми «Транспорт та орієнтування в 

місті». 

Студентам рекомендовано законспектувати джерело 1 (с.94-96) та 

зробити усне повідомлення з теми, щоб закріпити знання з граматики. 

Переклад речень з неозначено-особовим займенником шап та 

безособовим ез передбачає закріплення їх у вживанні. Студенти таким чином 

мають запам‘ятати особливості вживання цих займенників. 

Самостійна робота №14 

Тема: Відрядження. Подорожі. Ргаїегіїит. 



Мета: Навчитись розповідати про подорож в простому минулому часі, 

розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення з лексикою теми, 

виховувати цікавість до подорожей. 

Міжпредметні зв’язки: Організація обслуговування транспортних 

подорожей. 

Вид контролю: усні повідомлення. 

Література: 1. Бориско Н.Ф. БеиізсЬоЬпеРгоЬІете! Самоучитель 

немецкогоязьїка (в двух томах). Т. 2. - К., 2004. - с. 122-124, 302-307, 480-481. 

2. Текст „Яеізеп―. 

Завдання 

1. Укласти словник до теми „Відрядження. Подорож.‖ 

2. Написати повідомлення „Моя подорож до ...‖. 

3. Скласти 10 речень в Ргаїегіїит до теми. 

Методичні рекомендації 

Виконання завдань студентом передбачає опрацювання вказаної 

літератури, і таким чином закріплення теми „Подорож‖. Необхідно творчо 

підійти до запропонованих проспектів (с.302-307) з пропозиціями відпочинку 

в різних країнах світу та вибрати, куди б поїхати в подорож, відпустку чи 

відрядження. 

Укладання словника до теми необхідне для кращого закріплення та для 

того, щоб навчитись працювати зі словником, пошуку інформації з різних 

джерел. 

Для виконання завдання 3 студент повинен опрацювати джерело 1 (с. 

122- 124) та пригадати, як утворюється простий минулий час - Ргаїегіїит, і 

відповідно скласти речення з лексикою теми, наприклад: \\Чг ІїіЬгептіїсіет 

Р1и§2еи§ іп 2йгісЬ. \¥іг\уагепіпОапетагкЬеіЕзЬег§, апсіегІЧогсІзеекйзІе. 
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