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Практичне заняття №9-10 

Тема 2.2. Вираження пробачення та жалю, погодження та відмови. (4год.) 

Мета: навчитися вживати в мовленні німецькі форми пробачення та жалю, 

погодження та відмови; розширити уявлення студентів про розмаїття форм 

ввічливості у німецькій мові; розвивати навички говоріння; виховувати 

толерантність до форм ввічливості.  

Вид заняття: повідомлення нового матеріалу. 

Дидактичний матеріал: форми ввічливості за темою. 

Література (основна та додаткова): Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою 

по світу: Українсько-німецький розмовник. – К.: Просвіта, 2001. – с. 11-15.  

                                                  Хід заняття 

1. Організаційна частина (привітання).   

2. Актуалізація опорних знань (перевірка правил відмінювання та вживання 

артиклів). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання нового матеріалу. 

     А) конспектування формул погодження та відмови (Додаток 1); 

     Б) конспектування формул вибачення та жалю та вправа на вживання їх у    

      мовленні (Додаток 2); 

5. Закріплення вивченого: 

   Складання діалогу в парі на основі вивчених формул. 

6. Оцінювання студентів. 

7. Повідомлення домашнього завдання (вивчити формули ввічливості та  

скласти діалог з ними). 

 

Викладач     А.О. Просяник 
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Додаток 1 

Zustimmung                                          Погодження 

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

Sie haben recht.                                       Ви маєте рацію. 

Sie haben nicht recht.                              Ви не маєте рації. 

Richtig.                                                    Правильно. 

Ganz recht./ Das stimmt.                         Цілком слушно. 

Gut.                                                          Добре. 

O.K/Geht in Ordnung /Wird gemacht.    Все гаразд. 

Sicher.                                                      Напевне. 

Natürlich.                                                 Звичайно. 

Unbedingt.                                               Неодмінно. 

Gern/ Mit Vergnügen.                             Охоче. 

Ich sage nicht nein.                                  Не відмовлюсь. 

Ich weiß das genau.                                 Я це точно знаю. 

So ist es.                                                  Так воно і є. 

Haben Sie etwas dagegen?                      Ви маєте щось проти? 

Ganz meiner Meinung.                            І я так вважаю. 

Ich habe nichts dagegen.                         Нічого не маю проти. 

Sind Sie mit mir einverstanden?             Ви згодні зі мною? 

Ich bin der gleichen Meinung.                Я дотримуюсь такого ж погляду. 

 

Absage                                                      Відмова 

Nein, danke.                                              Ні, дякую. 

Ich kann es wirklich nicht.                        Справді не можу. 

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

Mit Vergnügen, aber ich kann leider nicht.   Із задоволенням, але я не можу. 

Es tut mir sehr leid, aber                             Дуже шкода, але я, 

ich kann leider nicht.                                  на жаль, не можу. 

Leider geht das nicht.                                 На жаль,  не вийде. 



 3 

Das stimmt nicht.                                            Це не так. 

Das gefällt mir nicht.                                      Це мені не подобається. 

Ich bin nicht einverstanden.                            Я не згоден(на). 

Sie irren sich.                                                  Ви помиляєтесь. 

(Das ist) unmöglich.                                       Це неможливо. 

Im Moment geht es für mich nicht.                Зараз мені не до цього. 

Ich glaube nicht daran.                                   Я вважаю, що ні. 

Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin              Вибачте, але я проти/ але я 

dagegen/ aber ich denke anders.                     думаю інакше. 

Keine Spur!                                                     Нічого подібного! 

Додаток 2 

Entschuldigung                                             Вибачення 

Verzeihung!/ Verzeihen Sie bitte!                  Вибачте! 

Ich bitte um Verzeihung.                                Прошу пробачення. 

Entschuldigen Sie bitte!                                  Вибачте, будь ласка! 

Macht nichts.                                                  Нічого. 

Entschuldigen Sie  meine Verspätung!          Вибачте, що запізнився(лась). 

Entschuldigung, daß ich Sie warten ließ.       Вибачте, що змусив(ла) Вас чекати. 

Das ist nur meine Schuld.                              Це цілком моя провина. 

Es tut mir schrecklich leid!                            Мені дуже прикро! 

Ich bitte tausendmal um Verzeihung!           Тисячу разів перепрошую! 

Verzeihen Sie meine Grobheit!                     Вибачте мені за грубість. 

Das ist wirklich sehr unangenehm.               Мені таки дуже неприємно. 

                                                                       / Я цього не хотів(ла). 

Ich muß mich entschuldigen.                         Я повинен вибачитись. 

Bedauern                                                       Жаль 

Es tut mir leid!                                                Мені дуже шкода! 

Wie schade!                                                    Який жаль! 

Schade, daß ich davon nichts gewußt habe.   Шкода, що я не знав(ла) про це. 

Schade um die vertane Zeit.                           Шкода витраченого часу. 
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Seien Sie nicht traurig!                                     Не сумуйте. 

Bleiben Sie ruhig!                                            Не хвилюйтесь. 

Wie gut kann ich Sie (dich) verstehen!            Як я Вас (тебе) розумію! 

Nehmen Sie sich nicht zu Herzen!                   Не беріть це близько до серця. 

Bitte, beruhigen Sie sich!                                 Будь ласка, заспокойтесь! 

 

Вправи з формами  вибачення 

Entschuldigung 

Entschuldigen Sie bitte! Verzeihen Sie vielmals! Entschuldigung! Verzeihung! 

Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Es war nicht meine Absicht. Ich habe es nicht 

gewollt. Sei mir nicht böse.  

Mögliche Antworten: Macht nichts. Das ist doch nicht so schlimm. Machen Sie 

sich deshalb keine Gedanken / keine Sorgen. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. 

Geschenkt! Schon gut.  

Übungen 

1. Bilden Sie möglichst viele Sätze mit den Wörtern, die Entschuldigung äußern. 

Ergänzen Sie folgende Sätze durch Formeln zum Ausdruck der Entschuldigung: 

a)  Mein Kind macht vielleicht viel Lärm im Haus... 

b)  ..., dass ich diese bösen Worte gesagt habe .... 

c)..., aber ich bin nicht mit dir einverstanden.  

d) …, dass ich so spät gekommen bin. 

 


