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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практичний курс німецької мови і перекладу» є складовою частиною 

навчально-методичного комплексу для вивчення практичного курсу німецької 

мови і призначені для студентів 1 курсу спеціальності 035 – «Філологія». 

Методичні вказівки складені відповідно до навчальної програми курсу. 

Вони складаються з вводно-фонетичного та основного курсу. Лексико-

граматичний і текстовий матеріал вступного фонетичного курсу має на меті 

підготувати студентів до роботи над матеріалом основного навчального курсу. 

Основний навчальний курс спрямований на роботу над вимовою і основними 

типами інтонації в усному мовленні й під час читання текстів, а також на 

відпрацювання лексико-граматичних структур з використанням різних вправ. 

Тексти мають як монологічний, так і діалогічний характер, та забезпечують 

поточний і підсумковий контроль знань та умінь студентів, а також можуть бути 

використані як навчальний матеріал для систематизації й повторення 

пройденого. Лексико-граматичні вправи призначені для закріплення й 

активізації нових граматичних явищ і лексики. 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами таким рівнем 

знань, який забезпечить необхідну для фахівця комунікативну спрямованість у 

сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах, 

розвиток у студентів навичок перекладу з німецької мови на українську й з 

української на німецьку. 

Завдання: надати студентам основні знання фонетичного й граматичного 

складу сучасної німецької мови, забезпечити володіння його словниковим 

складом і навчити студентів розмовляти, читати й писати німецькою мовою, усно 

й письмово перекладати з німецької мови і на німецьку мову в межах чинної 

програми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності: 
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інтегральна:  

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в галузі філології (перекладу з німецької мови українською та навпаки) 

в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування 

теорій і методів філологічної науки та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальні:   

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним; 

ЗК5. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно; 

cпеціальні (фахові):  

ФК2. Здатність використовувати в професійній 

мовознавчій/перекладацькій діяльності знання про мову як особливу знакову 

систему, її природу, функції, рівні; 

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, 

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати:  

− правила вимови та читання на базі лексико-граматичного мінімуму, 

вміти ним користуватися; 

уміти:  

− правильно вимовляти звуки в основних позиційних умовах і правильно 

застосовувати основні інтонаційні моделі під час читання вголос, у 

підготовленому повідомленні та у вільному мовленні; 

− коротко переказувати зміст тексту в межах програми і ставити 

запитання до тексту; 

− вести діалогічну бесіду із заданої теми в межах пройденого лексико-

граматичного матеріалу; 

− робити самостійно підготовлене повідомлення на одну з вивчених тем; 
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− писати диктанти, у яких містяться, окрім вивченої лексики, нові слова, 

що відповідають вивченим правилам орфографії; 

− перекладати усно й письмово з рідної мови на іноземну речення, 

побудовані на пройденому лексичному та граматичному матеріалі, включаючи 

рекомендований для домашнього читання матеріал. 

Ці методичні вказівки можуть бути використані як під час практичних 

занять під керівництвом викладача, так і в самостійній роботі студентів. 

Відповідно до робочої та навчальної програм ці методичні вказівки 

призначені для студентів 1 курсу денної форми навчання. Програмою 

передбачено 110 годин практичних занять. Практичні заняття забезпечуються 

навчальними та методичними посібниками.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

Модуль 1 Осінній семестр 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1 Вступний фонетичний курс 

Основні поняття. Мовний апарат. Голосні та приголосні 

звуки. Класифікація голосних. Основні відмінності 

німецьких голосних звуків від українських. Класифікація 

приголосних. Основні відмінності німецьких приголосних 

звуків від українських. Правила читання довгих та коротких 

голосних. Наголос у простому слові. Артикль. Наголос у 

складних словах. Поняття про інтонацію. Інтонація простого 

непоширеного речення з дієслівним присудком. Інтонація 

питального речення без питального слова. Інтонація 

простого поширеного речення з дієслівним присудком. 

Інтонація спонукального речення. Інтонація поширеного 

питального речення з питальним словом. Інтонація 

питального речення без питального слова. Інтонація 

звернення. 

10 

2 Тема 2 Wir lernen Fremdsprachen 

Презенс (теперішній час) дієслова. Особові займенники. 

Іменник та артикль. Презенс (теперішній час) дієслова sein 

«бути». Підмет. Складений іменниковий присудок. 

Уживання артикля. Порядок слів у розповідному реченні. 

Порядок слів у питальному реченні. Порядок слів у 

спонукальному реченні. Текст: Wir lernen Fremdsprachen 

20 



 

8 
 

Модуль 2 Весняний семестр 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 3 Im Übungsraum 

Іменник в однині та множині. Відмінювання іменників. 

Іменник у знахідному відмінку (в акузативі). Презенс дієслова 

haben «мати». Заперечення в німецькій мові. Відмінки. 

Питання відмінків. Відмінювання артикля. Текст: Im 

Übungsraum 

20 

4 Тема 4 Familie Müller 

Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. Імператив 

(наказовий спосіб). Присвійні займенники. Відмінювання 

особових займенників у називному та знахідному відмінках. 

Прийменник зі знахідним відмінком (з аккузативом). Текст: 

Familie Müller. 

20 

5 Тема 5 Ein Brief 

Іменник у давальному відмінку (в дативі). Особові 

займенники у знахідному та давальному відмінках. Порядок 

слів із доповненнями в давальному та знахідному відмінках. 

Прийменники з давальним відмінком (дативом). Дієслова 

kennen та wissen. Утворення прикметників та іменників за 

допомогою префікса un-. Текст: Ein Brief 

20 

6 Тема 6 Die Wohnung 

Прийменники із знахідним і давальним відмінками. Дієслова, 

що керують знахідним і давальним відмінком. Дієслова з 

відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. 

Текст: Die Wohnung 

20 

 Усього: 110 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль 1 Осінній семестр 

Змістовий модуль 1 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Вступний фонетичний курс 

Мета: ознайомити студентів з основними правилами вимови німецьких 

звуків, складів, слів та інтонацією у простих реченнях. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Голосні та приголосні звуки. 

2. Класифікація голосних. 

3. Класифікація приголосних. 

4. Правила читання довгих і коротких голосних. 

5. Наголос у слові. 

6. Поняття про інтонацію. 

7. Артикль. 

Завдання до теми 

Фонетичні вправи 

Під  час  читання  вправ:  1.  Пам’ятайте про твердий приступ голосних! 2. 

Не забувайте про довготу та короткість голосних! 3. Не пом’якшуйте голосні!       

4. Під час вимови приголосних «t», «d», «n», «l» тримайти кінчик язика на 

альвеолах. 5. Вимовляйте приголосні «p», «t», «k» з придихом. 

1. Визначте за правилами читання, чому в одних словах треба 

вимовляти голосні довго, а в інших коротко; прочитайте слова: 

 

 [a:]   [a]     [u:]  [u] 

 

Paar  wann    Uhr  Bund 

  nahm  was    Blut  Mund 

  da  kann    gut  Luft 
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 [o:]   [o]     [i:]   [i] 

  

  wo  dort    ihr  Kind 

  Boot  Dorf    Ziel  Bild 

  Not  oft    liest  List 

 

2. Прочитайте слова, дотримуючись довготи та короткості голосних: 

Wahl, Ball, will, waren, wir, Lob, dort, Mann, Turm, nie, nimm, Tat, wie, Wind, 

Land, Tage, Kamm, gut, gern, litt, Lied, mir 

3. Прочитайте слова, пам’ятаючи про твердий приступ голосного: 

’an, ’Arm, ’alt, ’als, ’um, ’und, ’uns, ’oft, ’Ort, ’in  

4. Прочитайте слова: 

[e:]    [ε]    [ə]             [ε:]    [ε] 

 

leer  gern  ′tragen  ′Täter  ′Kräfte 

mehr  wenn  ′finden  ′klären ′kämpfen 

wer  kennt  ′fragen  fährt  ′Fälle 

wem  denn  er′fahren           ′näher  ′Wände 

nehmen fremd  ′malen  ′Räte  ge′fällt 

5. Прочитайте слова, пам’ятаючи про правила наголосу у словах:  

Mittel, Regel, Winter, Mittäter, Urteil, aufnehmen, Kino, antworten, bemerken, 

Zufall, zerschlagen, besonders, Universität, mitwirken, erringen, Kriminalroman, 

Student, Gedanke. 

6. Прочитайте слова, звертаючи увагу на читання дифтонгів:  

Feind, Freund, Bäume, sauber, feiern, teuer, frei, hier, Leute, ausbeuten, Laib, 

Fäuste, Frau. 

7. Прочитайте речення з правильною інтонацією: 
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I. 1. Ich bin Hörer. 2. Mein Freund studiert an der Universität. 3. Die 

Versammlung beginnt um sieben Uhr. 4. Die Antwort dieses Fernstudenten ist richtig. 

5. Wer liest die Zeitung? 6. Wie heißen Sie? 7. Wann gehen Sie zur Stunde? 

II. 1. Übersetzt Peter richtig? 2. Sind Sie Student? 3. Gehen Sie heute in die 

Hochschule? 

III. 1. Wir studieren Deutsch. 2. Diese Studenten studieren Deutsch. 3. Wer 

studiert Deutsch? 4. Studiert sie Deutsch?  

8. Доповніть речення означеним, неозначеним або нульовим 

артиклем: 

1. Das ist … Lehrer. … Lehrer heißt … Herr Weber. 2. Herr Weber ist … 

Deutscher. 3. Er lebt in … Hamburg. 4. Er spricht … Englisch und … Italienisch.     5. 

Er lehrt … Geschichte. 

9. Перекладіть речення німецькою мовою та поясніть, чому перед 

підкресленими іменниками необхідно вжити нульовий артикль: 

1. Мене звати Анна. 2. Моє прізвище Таран. 3. Я живу в Києві. 4. Я 

студентка і навчаюсь в університеті. 5. Я вивчаю німецьку мову. 6. Нас 12 осіб. 

7. На заняттях ми читаємо та перекладаємо тексти.  

Контрольні питання 

1. Назвіть активні та пасивні органи мовлення. 

2. Скільки голосних і приголосних у німецькій мові? 

3. Назвіть глухі та дзвінкі приголосні. 

4. Які приголосні називаються сонорними або сонантами? 

5. Як визначити довготу та короткість звука? 

6. Що таке твердий приступ, придих, закон оглушення? 

7. Надайте визначення термінів «лабіалізація», «палаталізація». 

8. Яка роль інтонації у мові? 

9. Які типи мелодій ви знаєте? 

10.  Що таке умлаут? Які звуки-умлаути ви знаєте? 

11.  Що таке дифтонги та які дифтонги є у німецькій мові? 

12.  Що таке африката? Які африкати німецької мови вам відомі? 
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13. Назвіть артиклі в німецькій мові. Коли вживаються означений і 

неозначений артиклі? 

14.  Куди падає наголос у простих німецьких словах? 

15.  Назвіть німецькі префікси, на які ніколи не падає наголос. 

Література: [4, с. 8 – 83; 1, с. 14 – 35].  

Практичне заняття № 2 

Тема 2 Wir lernen Fremdsprachen 

Мета: вивчення та закріплення граматичного матеріалу теми; активізація 

лексичного матеріалу теми. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Відмінювання слабких дієслів  у Презенс (теперішньому часі). 

2. Заперечення nicht (повне заперечення).  

3. Особові займенники. 

4. Іменник та артикль. 

5. Складений іменниковий присудок. 

6. Уживання артикля. 

7. Порядок слів у розповідному реченні. 

8. Порядок слів у питальному реченні. 

9. Порядок слів у спонукальному реченні. 

Завдання до теми 

Лексико-граматичні вправи 

1. Текст для читання 

Ich heiße Ute Huber und bin Studentin. Ich studiere Medizin an der Humboldt-

Universität. Ich lebe auch in Berlin. Meine Adresse ist Alexanderplatz 10. Als 

Fremdsprache lerne ich Französisch. Ich spreche schon gut französisch. Ich besuche 

auch einen Ukrainischkurs. Dort lerne ich Ukrainisch. Diesen Ukrainischkurs besucht 

auch mein Freund René. Er ist Franzose und kommt aus Paris. René ist Reporter von 

Beruf. Er lebt in Deutschland schon 6 Monate. René spricht viele Sprachen: 

Französisch, Deutsch, Polnisch. Aber Ukrainisch spricht er nicht. Er lernt diese 

Sprache. Wir sind gute Freunde.  
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2. Завдання до тексту: 

а) прочитайте текст і скажіть, які речення належать до Ути, а які до Рене: 

1. Ich bin Medizinstudentin. 2. Ich komme aus Frankreich. 3. Ich wohne 

Alexanderplatz 10. 4. Ich lebe in Paris. 5. Ich lerne Französisch. 6. Ich spreche gut 

Französisch. 7. Ich besuche einen Ukrainischkurs. 

б) задайте до тексту 3 питання з питальним словом і 3 питання без 

питального слова (письмово); 

в) напишіть про себе (як вас звати, звідки ви, де ви навчаєтесь, якими 

мовами розмовляєте, які мови вивчаєте). 

 3. Вставте особові закінчення дієслів: 

1. Ich lern… Deutsch. 2. Peter lern… auch Deutsch. 3. Inge arbeit… schon.    4. 

Sie studier… an der Humboldt-Universität. 5. Sie komm… aus Deutschland. 6. Er 

leb… in Berlin und komm… aus Deutschland. 7. Er leb… in Berlin und sie leb… in 

Dresden. 8. Ich besuch… Rolf und Inge oft. 

 4. Вставте дієслова у відповідній формі, які підходять за змістом: 

1. Mein Freund … Dieter. 2. Er … aus Deutschland. 3. Er … in Leipzig. 4. Er 

… Gartenstraße 7. 5. Er … Student. 6. Er … Medizin. 7. Er … Ukrainisch. 

heißen, kommen, leben, sein, lernen, wohnen, studieren. 

 5. Поставте запитання відповідно до зразка: 

– Wir lernen Deutsch (du, Sie, er). 

 Lernst du auch Deutsch? 

 Lernen Sie auch Deutsch? 

 Lernt er auch Deutsch? 

1. Wir studieren (du, er, Sie). 2. Wir arbeiten (er, Sie, sie (вона), ihr). 3. Wir 

leben in der Ukraine (du, Sie, sie – вони). 4. Wir kommen aus Kiew (du, Sie, er).     5. 

Wir wohnen (Sie, sie – вона, sie – вони).  

 6. Перекладіть німецькою мовою: 

 1. Мене звати Ярина. 2. Я з України, з Києва. 3. А його звуть Сашко.        4. 

Він живе також у Києві. 5. Ми студенти. 6. А це Ольга. 7. Ольга учениця.      8. 
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Вона ще навчається у школі. 9. А як звати Вас? 10. Ви вже працюєте чи 

навчаєтесь (у ЗВО)? 11.  Хто Ви за фахом? 12. Звідки Ви? 

 7. Складіть якомога більше речень: 

Ich sind Angelika 

Olja bin aus 

Deutschland 

Oleg und Katja ist Zeichnerin 

Du seid Schülerin 

Wir bist aus Kyjiw 

Ihr sind fleißig 

 

 8. Складіть речення, уживаючи дієслово-зв’язку sein у відповідній 

формі: 

 1. sein, du, Schüler? 2. Anna, von Beruf, was, sein? 3. aus Berlin, sein, ich.      4. 

klein, Monika, sein. 5. sein, wer, aus Deutschland? 6. ihr, sein, Studenten? 

9. Дайте заперечні відповіді на запитання: 

1. Lernst du? 2. Studieren Sie? 3. Arbeitet er? 4. Lernt ihr? 5. Studiert sie?       6. 

Arbeiten Sie? 

10. Перекладіть на німецьку мову: 

 a) 1. Хто ти? Де ти живеш? Ти навчаєшся у школі? Ти студент? 2. Як Вас 

звати? Ви вже працюєте? Хто Ви за фахом? 3. Як її звуть? Вона навчається (у 

ЗВО) чи працює? Вона студентка? Вона з Німеччини? Вона мешкає в Берліні? 

 б) 1. Ми не навчаємося (у ЗВО), ми працюємо. 2. Він не працює, він ще 

студент. 3. Ви не працюєте? 4. Я не навчаюсь (у ЗВО). Я ще навчаюсь у школі. 5. 

Ви не працюєте (2-га особа множини)? – Ні, ми не працюємо.  

Контрольні питання 

1. Провідміняйте в Презенс такі дієслова: lernen, machen, arbeiten, sitzen. 

2. Назвіть особові займенники німецької мови. 

3. Провідмінятйте дієслово sein у Präsens. 

4. На які запитання відповідає підмет у німецькому реченні? 
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5. Як утворюється складений іменний присудок? 

6. Що таке прямий і зворотний порядок слів? 

7. Які види питальних речень у німецькій мові ви знаєте? 

8. Який порядок слів має спонукальне речення? 

Література: [4, с. 84 – 97; 1, с. 42 – 63].  
 

 

Модуль 2 Весняний семестр 

Змістовий модуль 2 

Практичне заняття № 3 

Тема 3 Im Übungsraum 

Мета: робота над вимовою й основними типами інтонації в усному 

мовленні та під час читання текстів, а також опрацювання лексико-граматичних 

структур, що вивчаються в темі. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Іменник в однині та множині. 

2. Відмінки. Питання відмінків. Відмінювання артикля. 

3. Відмінювання іменників. Іменник у знахідному відмінку. 

4. Презенс дієслова haben. 

5. Заперечення в німецькій мові. 

Завдання до теми 

Лексико-граматичні вправи 

1. Текст для читання: 

Im Deutschunterricht 

Ich möchte mich verstellen. Mein Name ist Dunajewa, mein Vorname ist 

Natascha. Ich lebe und arbeite in Kiew. Ich bin Sekretärin bei einer Firma. Am Abend 

besuche ich einen Deutschkurs. Wir lernen Deutsch. Die Sprache ist sehr interessant. 

Sie wissen ja, sie ist sehr populär. Unser Lehrer heißt Herr Smirnow. Er spricht viele 

Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Esperanto. Er liest auch Polnisch und 

Tschechisch. Herr Smirnow ist ein Polyglott. 
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    Der Unterricht beginnt. Herr Smirnow kommt und sagt: „Guten Abend! Wer 

fehlt heute? Wie geht es Ihnen?“ 

Heute sind alle da. Wir lesen und übersetzen einen Text über Polyglotten. Wir 

lesen richtig, das ist leicht. Dann fragt der Lehrer und wir antworten auf die Fragen. 

Herr Smirnow erzählt eine Geschichte über zwei Freunde. Wir hören und verstellen 

alles. Aber Frau Kowalenko verstehlt die Geschichte falsch. Sie ist neu, aber sie möchte 

gut Deutsch sprechen. Deshalb ist sie da. Im Unterricht sehen wir auch einen Film. Zu 

Hause arbeiten wir auch fleißig. Wir schreiben Übungen und erzählen Texte. Und 

welche Sprache lernen Sie? Ist sie leicht? Ist die Sprache schön? Wie arbeiten Sie im 

Unterricht?     

2. Завдання до тексту: 

1. Прочитайте текст і дайте відповіді, яка інформація відповідає змісту 

тексту, а яка – ні: 

1. Natascha Dunajewa lebt in Kyjiw  A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

2. Sie arbeitet an der Universität.   A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

3. Sie besucht einen Englischkurs.  A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

4. Natascha lernt Deutsch.   A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

5. Der Lehrer heißt Herr Petrow.  A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

6. Herr Kowal spricht chinesisch.  A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

7. Im Unterricht fehlen 2 Personen.  A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

8. Natascha versteht alles.   A. Ja, sie… 

      B. Nein, sie… 

 2. Знайдіть у кінці тексту 4 запитання. Дайте на них відповіді письмово. 
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 3. Вставте закінчення: 

 1. Der Lektor zeigt ein … Zimmer. 2. Der Student fragt d… Lektor. 3. Er erklärt 

d… Wort und diktiert d… Satz. 4. Ich besuch… d… Freund. 5. Wir mach… Fehler 

und der Lehrer korrigiert d… Fehler. 6. Ich verbesser… d… Fehler und schließ… d… 

Heft.   

 4. Вставте питальні слова: 

 1. Das Mädchen fragt den Lehrer. … fragt den Lehrer? 2. Ein Buch liegt hier. … 

liegt hier? 3. Das Mädchen versteht das Wort nicht. … versteht das Mädchen nicht? … 

versteht das Wort nicht? 4. Die Lehrerin erklärt den Satz. … erklärt die Lehrerin? … 

erklärt den Satz? 5. Wir haben Bücher und Hefte. … haben wir? … hat Bücher und 

Hefte? 6. Der Student versteht den Lektor. … versteht der Student?        7. Das Mädchen 

schließt das Fenster. … schließt das Mädchen? 

5. Використайте подані в дужках іменники у множині:  

1. Ich brauche … (Bleistift). 2. Ich schreibe … (Satz). 3. Ich lese … (Buch).    4. 

Ich lerne … (Wort). 5. Ich mache … (Übung). 6. Der Lektor fragt … (Student).     7. 

Wir wiederholen … (die Regel). 8. Der Lektor fragt … (dieser Student). 9. Der Lehrer 

korrigiert … (dieser Fehler). 10. Ich verstehe … (dieser Satz). 11. Die Student 

verlassen … (das Zimmer). 12. Wir betreten … (das Zimmer). 13. Sie prüfen … (die 

Hausaufgabe). 14. Die Studenten kennen … (dieses Wort). 15. Ich brauche … (kein 

Bleistift). 16. Er braucht … (kein Wörterbuch). 17. Wir brauchen … (kein Buch).    18. 

Ich sehe … (ein Fehler).  

 6. Перекладіть німецькою мовою: 

 1. Кого запитує вчитель? – Учитель запитує слухача (студента, дівчину). 2. 

Що ви перекладаєте? – Ми перекладаємо цей текст (цю вправу, це речення). 3. 

Ми вивчаємо іноземну мову. 4. Учитель перевіряє домашнє завдання.            5. 

Студенти роблять помилки. Учитель виправляє ці помилки. 6. Я розумію це 

речення (це слово, це правило). 7. Хто перекладає текст правильно?                    8. 

Поясність, будь ласка, це правило! 9. Читайте речення ще раз! 10. Наведіть 

приклади та напишіть ці приклади на дошці. 11. Напишіть дату на дошці! 
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 7. Вставте дієслово haben у відповідній формі: 

 1. Wo … ich hier einen Fehler, Herr Professor? – Sie … hier zwei Fehler. 2. … 

niemand Fragen? – Doch, ich … eine Frage. 3. Kinder, … ihr alle Lehrbücher? – Ja, 

wir … alle Lehrbücher. 4. Unsere Gruppe … heute keinen Deutschunterricht. … ihr 

auch keinen Deutschunterricht? – Doch, wir … 4 Studenten Deutschunterricht. 5. Wer 

… einen Bleistift oder einen Kugelschreiber? 6. Professor Schwarz … heute eine 

Vorlesung in Übungsraum 10. 7. Wir schreiben jetzt eine Übersetzung, wer … noch 

kein Wörterbuch? – Alle … Wörterbücher. 

 8. Перекладіть німецькою мовою: 

 1. У тебе є олівець? – У мене немає олівця, у мене є ручка. 2. У нас є ця 

книжка. 3. У нього є друг? – Так, у нього є друг. Його звуть Дітер. 4. Чи є у Вас 

словник? – Ні, у мене немає словника. 5. У мене тут немає помилки. 6. У кого 

немає ручки? – У Сашка немає ручки. 7. У неї немає годинника. 8. У нас сьогодні 

немає занять. 9. Тут у тебе немає жодної помилки.  

9. Вставте nicht або kein: 

 1. Iwan Kotow kommt … oft. 2. Wir arbeiten heute … . 3. Er sitzt … hier, er 

sitzt dort. 4. Ich verstehe diesen Satz … . 5. Ich habe … Bleistift und … Kugelschreiber. 

6. Ich sehe … Fehler. 7. Verstehen Sie diese Regel … ? 8. Sprechen Sie … so laut! 9. 

Das ist … Buch, das ist ein Heft.   

Контрольні питання 

1. Як утворюється множина іменників у німецькій мові? 

2. Скільки відмінків у німецькій мові? Назвіть їх. 

3. Провідміняйте означений і неозначений артиклі в однині та множині. 

4. Які закінчення мають іменники у знахідному відмінку? 

5. Провідміняйте дієслово haben у Präsens. 

6. Які заперечення в німецькій мові вам відомі. 

Література: [1, с. 83, 87, 96 – 97; 4, с. 117 – 122]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема 4 Eine Familie 

Мета: удосконалення техніки читання нескладних текстів; опрацювання 

лексико-граматичних структур теми. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. 

2. Імператив (наказовий спосіб). 

3. Присвійні займенники. 

4. Відмінювання особових займенників у називному та знахідному 

відмінках. 

5. Прийменники зі знахідним відмінком (з аккузативом). 

Завдання до теми 

Лексико-граматичні вправи 

1. Текст для читання: 

TV-Quiz „Glücksfall“* 

Liebe Fernsehzuschauer*! 

Heute spielen wir weiter. Unsere Gäste* sind zwei Familien: Familie Kowalenko 

aus Kyjiw und Familie Petrenko aus Poltawa. Zuerst* stelle ich Ihnen Familie 

Kowalenko vor. Der Vater der Familie Wladimir Petrowitsch ist Architekt von Beruf. 

Architektur ist sein Beruf und sein Hobby. Seine Frau Anna Iwanowna ist Kinderärztin. 

Sie liebt* die Kinder sehr. Wladimir Petrowitsch und Anna Iwanowna haben drei 

Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. Der Sohn heißt Andrej, er studiert Chemie an 

der Schewtschenko-Universität. Aber Andrej ist ein Polyglott. Fremdsprachen fallen 

ihm sehr leicht. Welche Sprachen sprechen Sie, Andrej? Wirklich? Wie interessant! Er 

spricht Englisch, Deutsch, Französisch! Er liest Italienisch und Polnisch! Bravo für Sie, 

Andrej! Und wer ist dieses hübsche Mädchen*? 

Ach so. Sie sind Tanja Kowalenko. Tanja ist noch Schülerin. Ihr Hobby ist 

Mathematik und Informatik. Tanja macht selbst Computerspiele. Entschuldigen Sie 

bitte, haben Sie zu Hause einen Computer? Schön. Sagen Sie bitte, Tanja, was werden 
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Sie? So was! Höre ich richtig? Tanja wird Juristin. Ja, ja dieser Beruf ist sehr modern, 

aber sehr schwer. Ja, das stimmt. Übung macht den Meister.  

Darf ich Ihnen Ihre Gegner* vorstellen…   

* TV-Quiz „Glücksfall“    – телевікторина «Щасливий випадок» 

* Fernsehzuschauer    – телеглядач (телеглядачі) 

* der Gast (dieGäste)    – гість 

* zuerst      – спочатку 

* lieben      – любити 

* das Mädchen     – дівчина 

* der Gegner (die Gegner) – противник 

2. Завдання до тексту: 

а) прочитайте текст і дайте відповіді на запитання: 

1. Wer spielt heute? 2. Wie heißen Herr und Frau Kowalenko? 3. Was sind sie 

von Beruf? 4. Haben sie Kinder? 5. Was studiert ihr Sohn Andrej? 6. Warum ist er 

Polyglott? 7. Ist seine Schwester Tanja auch Studentin? 8. Was wird sie? 

 б) Ви – ведучий телевікторини. Представте телеглядачам другого учасника 

гри – родину Петренко з Полтави. (Вигадайте усі дані самостійно та запишіть); 

 в) Ваша родина бере учать у конкурсі на кращу родину року. Ведучий 

розпитує двох членів родини. Запишіть цей діалог. 

 3. Зробіть вправу за зразком: 

Зразок:  Peter und Werner laufen. 

    Peter läuft. 

   Werner läuft. 

 1. Kurt und Walter fahren nach Leipzig. 2. Dieter und Ilse lesen Zeitungen.      3. 

Bruno und Monika sprechen Russisch. 4. Der Bruder und die Schwester nehmen 

Bücher in der Bibliothek. 5. Olga und Boris helfen den Eltern. 

4. Вставте відповідні присвійні займенники: 

1. Ich habe einen Vater. … Vater arbeitet im Betrieb. 2. Du hast einen Freund. 

Wo ist … Freund jetzt? 3. Er hat einen Bruder. … Bruder ist 20 Jahre alt. 4. Anna hat 

ein Kind. Besucht … Kind die Schule? 5. Das Kind hat ein Buch. … Buch ist 
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interessant. 6. Wir gehen in die Schule. … Schule ist neu. 7. Ihr habt Unterricht. Wann 

ist … Unterricht? 8. Die Studenten haben Freunde. … Freunde kommen heute. 9. Herr 

Scholz, haben Sie eine Frau? Wie heißt … Frau? 

 5. Виконайте вправу за зразком: 

Зразок:  Ich nehme ein Buch. 

Ich nehme es. 

1. Ich lese einen Text. 2. Wir hören eine Geschichte. 3. Er erzählt ein Buch.     4. 

Ich sehe Kinder. 5. Meine Schwester ißt gern Kuchen. 6. Ich trinke gern Cola.      7. 

Dieser Student isst gern Kartoffeln.  

6. Складіть спонукальні речення з таких слів: 

 1. Bücher, Ihre, Sie, nehmen! 2. auf die Fragen, antworten, du! 3. ihr, übersetzen, 

den Text! 4. zu Hause, Übungen, schreiben, du! 5. Heute, Fußball, wir, spielen! 6. 

meine Familie, fotografieren, Sie!  

  7. Перекладіть німецькою мовою словосполучення та складіть з ними 

речення: 

на один день, на кожен день, на дві години, у цей час, о 8 годині, навколо 

столу, навколо будинку, без дітей, без помилок, без словника, до 7 години, до 

вечора, до завтра, через свого колегу, завдяки вправам, шляхом запитань і 

відповідей, під вечір, близько 5 години 

8. Перекладіть німецькою мовою: 

 1. Як звуть твого батька? 2. Ти відвідуєш його? 3. Я бачу твоїх батьків 

рідко. 4. Діти, ви читаєте цей текст? 5. Хто перекладає цю вправу? 6. У нас є свої 

книги. 7. Цей фільм цікавий. Подивіться його! 8. Хто відвідає тебе завтра? 9. 

Візьміть книжки. 10. Сашко. Відповідай на запитання! 11. Розкажіть, будь-ласка, 

цю історію! 12. Ми йдемо по вулиці Шіллера. 13. Для кого ці підручники? – Ці 

підручники для них. 14. Ця вправа на завтра. 15. Ти завтра прийдеш без нього? 

Контрольні питання 

1. Множина іменників. 

2. Відмінки. Питання відмінків.  

3. Іменники у знахідному відмінку. 
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4. Відмінювання артикля. 

5. Презенс дієслова haben. 

6. Заперечення у німецькій мові. 

7. Презенс сильних дієслів. 

8. Наказовий спосіб (імператив). 

9. Присвійні займенники. 

10.  Відмінювання особових займенників у називному та знахідному 

відмінках. 

11.  Прийменники з аккузативом. 

Література: [4, с. 134 – 135; 1, с. 139, 142, 245].  

Практичне заняття № 5 

Тема 5 Ein Brief 

Мета: активізація навичок читання та діалогічного мовлення; 

опрацювання лексико-граматичних структур теми. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Іменник у давальному відмінку (в дативі). 

2. Особові займенники у знахідному та давальному відмінках. 

3. Порядок слів у реченнях із додатками в давальному та знахідному 

відмінках. 

4. Прийменники з давальним відмінком. 

Завдання до теми 

Лексико-граматичні вправи 

1. Текст для читання: 

Ein Brief 

Kyjiw, den 5.12.2009 

 Lieber Christian! 

 Ich danke Dir für Deinen letzten Brief. Entschuldige, dass es mit der Antwort 

länger gedauert hat*. Bald habe ich Prüfungen an der Uni, deshalb lerne ich zur Zeit 

besonders viel. Das Herbstsemester ist sehr schwer, denn wir haben im dritten 

Studienjahr viele neue Studienfächer. Und noch dazu mein Deutschkurs am Goethe-
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Institut. Der Kurs findet dreimal wöchentlich statt, von 18 bis 20 Uhr. Unser Lehrer, 

Herr Tost, ist sehr nett und spricht ein schönes Deutsch. So ein Deutsch möchte ich 

auch einmal sprechen. Aber im Moment habe ich noch viele Probleme damit, 

besonders mit Grammatik. Fast alle Regeln sind leicht, aber ihre Anwendung* fällt mir 

schwer. Ich weiß, zum Beispiel, sehr gut, wo das Verb im Satz stehen muß, aber ich 

mache immer wieder Fehler, besonders beim Sprechen. An meiner Aussprache muß 

ich auch noch arbeiten. Mit dem  Übersetzen geht es viel leichter. Da kann ich viel 

üben. Du weißt ja, mein Vater arbeitet in einem deutsch-ukrainischen 

Gemeinschaftsunternehmen. Er bringt oft verschiedene Unterlagen* nach Hause, die 

ich übersetzen muß. Nächste Woche kommt nach Kyjiw ein deutscher Geschäftsmann, 

und ich kann für ihn dolmetschen. Hoffentlich klappt es. Dieser Job gefällt mir sehr. 

Mein Fach kenne ich gut, und technische Fachwörter sind in den beiden Sprachen oft 

sehr ähnlich. Hoffentlich spricht der deutsche Gast Hochdeutsch. Letztes Mal war es 

einer aus Bayern – sein Bayerisch war eine total neue Sprache für mich. Und das ist ja 

nur ein Dialekt!  

 Für den nächsten Sommer habe ich große Pläne. Mein Vater hat eine Einladung 

von seinem Geschäftspartner aus Basel. Da fahren wir alle in die Schweiz. Mein kleiner 

Bruder kommt auch mit. Er lernt in der Schule zwar Französisch, aber in der Schweiz 

spricht man ja auch Französisch. Meine Mutter kann etwas Englisch, und so kommen 

wir aus*, hoffe ich. 

 Das wäre alles*, lieber Christian. Entschuldige meinen chaotischen Brief und 

mögliche Fehler. Wie geht es Dir und Deinen Eltern? Was macht Deine Lehre? Bist 

Du mit Deiner Elke noch zusammen? Ich habe jetzt eine neue Freundin. Aber darüber 

im nächsten Brief. 

 Mit herzlichen Grüßen 

           Dein Mykola 

 * gedauert hat – минулий час від dauern 

 * die Anwendung – застосування 

 * die Unterlagen – документи  

 * auskommen – обходитися, обійтися 
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* Das wäre alles. – Ну ось і все. 

2. Завдання до тексту: 

а) дайте відповіді на запитання: 

1. Mykola studiert an der Universität, stimmt das oder stimmt das nicht? 

2. Er hat bald Staatsexamen, stimmt das? 

3. Er macht einen Deutschkurs, stimmt das? 

4. Mykola hat Probleme mit Grammatik, stimmt das? 

5. Da Übersetzen fällt ihm schwer, stimmt das? 

6. Sein Vater arbeitet für eine deutsche Firma, stimmt das? 

7. Mykola versteht auch gut deutsche Dialekte, stimmt das? 

8. Im Sommer fährt die Familie nach Basel, stimmt das? 

б) перекладіть без словника нижченаведені слова з тексту листа, а потім 

перевірте свій переклад за словником: 

das Gemeinschaftsunternehmen, der Geschäftsmann, der Job, die Fächwörter, der 

Geschäftspartner, Hochdeutsch, total, der Dialekt, der Kollege, chaotisch, hoffentlich. 

в) дайте відповіді на запитання до тексту: 

1. Wie heißt du? 2. Was machst du? Studierst du oder arbeitest du? 3. In welchem 

Semester bist du? 4. Woher kannst du so gut Deutsch? 5. Arbeitest du oft als 

Dolmetscher? 6. Verstehst du mich gut? 7. Wie oft hast du deinen Deutschkurs? 

8. Gefällt dir dein Lehrer? 9. Hast du Eltern und Geschwister? 10. Was machen sie? 

11. Hast du eine Freundin? 12. Reist du gern? 13. Was machst du im nächsten Sommer? 

3. Виконайте вправу за зразком: 

– Wem schreiben Sie? (die Oma) 

– Ich schreibe meiner Oma. 

(Der Großvater, die Eltern, der Lehrer, der Kollege, die Freunde, der Onkel, der 

Student, die Nichte, der Neffe, die Kinder) 

4. Вставте відповідний особовий займенник у дативі або аккузативі: 

1. Ich brauche ein Wörterbuch. Geben Sie … ein Wörterbuch. 2. Brauchst du 

einen Kugelschreiber? Ich gebe … meinen Kugelschreiber. 3. Lobt der Lehrer dich oft? 

Ja, er lobt … oft. 4. Ein Schüler versteht den Satz nicht. Die Lehrerin erklärt … den 
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Satz. 5. Sie schreibt oft ihrem Freund Briefe. Er antwortet … immer. 6. Der Schüler 

bringt der Lehrerin seine Übersetzung. Die Übersetzung gefällt … . Sie lobt … . 7. 

Sprichst du Deutsch? Ich schenke … dieses Wörterbuch. Brauchst du … ? 

5. Перекладіть німецькою мовою: 

 1. Хто дає вам книжки та газети? 2. Я надсилаю до неї кілька журналів. 

Вони потрібні їй для роботи. 3. У нас сьогодні багато справ. Допоможіть нам.   4. 

Я бажаю вам щастя. 5. Дайте їм ці словники на кілька днів. 6. Він часто пише 

тобі листи? – Так, він пише мені листи майже кожного тижня. 7. Покажіть ваш 

переклад нашому перекладачеві. Можливо, у вас є помилки, він виправе їх.  

6. Дайте відповіді на питання, зверніть увагу на значення 

прийменників: 

 1. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? 2. Fahren Sie heute zu Ihren Freunde? 

3. Kommen Sie früh zum Unterricht? 4. Mit wem gehen Sie ins Kino? 5. Übersetzen 

Sie diesen Text mit dem Wörterbuch? 6. Schreiben Sie gewöhnlich mit einem 

Kugelschreiber? 7. Fahren Sie zum Unterricht mit dem Bus? 8. Bekommen Sie oft 

Briefe von Ihren Freunden? 9. Von wem sprechen Sie oft? 10. Was liegt rechts von 

Ihrem Haus? 11. Was sehen Sie von Ihrem Fenster aus? 12. Wohnen Sie weit vom 

Institut entfernt? 13. Wann kommen Sie gewöhnlich aus der Universität nach Hause? 

14. Ist dieser Student aus unserer Gruppe? 15. Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? 

16. Was machen Sie nach der Pause? 17. Nach welchem Lehrbuch lernen Sie Deutsch? 

18. Fahren Sie oft nach Kyjiw? 19. Gehen Sie jetzt nach links oder nach rechts? 20. 

Studieren Sie an der Universität seit diesem Jahr? 21. Seit wann leben Sie in 

Krementschuk? 22. Lernen Sie bei diesem Lehrer Deutsch? 

Контрольні питання 

1. Які закінчення має іменник у давальному відмінку в німецькій мові? 

2. Назвіть особові займенники у знахідному та давальному відмінках 

однини й множини. 

3. Який порядок слів у реченнях з додатками у давальному та знахідному 

відмінках? 

4. Назвіть прийменники, які вживаються з давальним відмінком.  
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Література: [4, с. 151 – 153; 1, с. 311 – 313]. 

Практичне заняття № 6 

Тема 6 Die Wohnung 

Мета: активізація навичок читання, письма й усного мовлення; 

опрацювання лексико-граматичних структур теми. 

Короткі теоретичні відомості 

1. Прийменники зі знахідним і давальним відмінками. 

2. Дієслова, що керують знахідним і давальним відмінками. 

3. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. 

Завдання до теми 

Лексико-граматичні вправи 

1. Прочитайте текст, знайдіть відповіді на запитання: 

1. Was bekommt Ursulas Familie? 2. Wie viele Zimmer macht die Familie aus 

dieser Wohnung? 3. Wo ist die Arbeitsecke eingerichtet? 

Schön wohnen 

 Wir bekommen eine Zweizimmerwohnung! Das ist aber eine Freude! Was 

brauchen wir? Ein Wohnzimmer, ein Eßzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer 

… . Da sagen Sie schon: aber, aber! Ja, ich weiß, wir haben nur zwei Zimmer. Und aus 

diesen zwei machen wir einige Zimmer. 

 Dieses Zimmer ist recht groß, also wird es unser Wohnzimmer. Im Wohnzimmer 

verbringen wir sehr viel Zeit. Zuerst richten wir eine Sitzecke ein. Vor die Couch 

stellen wir einen Couchtisch und legen einen Teppich. Dorthin setzen wir uns am 

Abend und sehen fern. Neben der Sitzecke ist dann eine Eßecke. Dorthin stellen wir 

einen Esstisch. Gewöhnlich steht er in der Mitte; warum eigentlich? An der Wand 

braucht er nicht so viel Platz. An den Tisch stellen wir vier Stühle. Meine Arbeitsecke 

richten wir am Fenster ein. Dorthin kommen mein Schreibtisch und Bücherregale. 

Regale sind leicht, bequem und immer modern. Und dann stellen wir in unser 

Wohnzimmer noch eine Bettcouch. Sie haben richtig verstanden: wir ziehen das 
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Kinderzimmer dem Schlafzimmer vor. Das Kind braucht wenig Möbel, aber viel Platz 

zum Spielen, Basteln und zum Lernen. 

 Wohin hängen wir das Bild: über den Tisch oder über die Couch? Ich glaube, 

das ist nicht die Hauptsache. 

 Und wie haben Sie Ihre Wohnung eingerichtet? 

2. Завдання до тексту: 

 а) знайдіть у тексті відповіді на запитання: 

 1. Wie groß ist unsere Wohnung? 2. Wie richten wir unsere Wohnung? 3. Was 

richten wir zuerst ein? 4. Was stellen wir in die Eßecke? 5. Warum stellen wir den 

Tisch an die Wand? 6. Wo ist die Arbeitsecke? 7. Was kommt dorthin? 8. Warum 

ziehen wir das Kinderzimmer dem Schlafzimmer vor?  

 б) перекажіть текст «Schön wohnen» німецькою мовою; 

 в) дайте відповіді на запитання. 

 3. Вставте артикль у відповідній формі: 

 1. Die Kinder spielen auf … Straße. 2. Sein Freund arbeitet in … Bibliothek.  3. 

Der Garten liegt hinter … Haus. 4. Wir fahren heute an … See. 5. Familie Weber wohnt 

neben … Schule. 6. Meine Briefmarken liegen in … Heft. 6. Am Abend gehe ich in … 

Park. 7. Am Sonntag waren wir in … Theater. 

 4. Доповніть речення дієсловами: 

 1. Er … diese Uhr an die Wald. 2. An dieser Wand … schon ein Bild. 3. … Sie 

den Stuhl vor den Schreibtisch oder in die Ecke? 4. In der Ecke … der Computer.     5. 

Die Kinder … schon im Bett. 6. … Sie den Teppich vor die Couch! 7. Die Schwester 

… auf den Stuhl. 8. Auf diesem Stuhl … schon ein Junge. 9. Sie … ihren Sohn auf die 

Couch.  

 5. Поставте дієслова, які стоять у дужках, у Präsens: 

 1. Wie viele Prüfungen (ablegen) du dieses Jahr? 2. Ich (nacherzählen) den Text 

noch heute abend. 3. Die Schüler (nachsprechen) die Wörter. 4. (vorstellen) Sie mir 

Ihren Mann? 5. Wann (stattfinden) die Demonstration? 6. (mitkommen) er? 7. Der 

Lehrer (durchsehen) die Kontrollarbeit. 8. Wo (wiedersehen) sie ihn? 
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 6. Перекладіть речення німецькою мовою: 

 1. На стіні висить картина. 2. Стіл стоїть біля вікна. 3. Поставте стіл до 

вікна. 4. Книжки лежать у портфелі. 5. Картина висить над диваном. 6. Пройдіть 

через площу. 7. Під столом лежить. 8. Мій син знаходиться серед цих студентів. 

9. Викладач стоїть перед студентами. 10. Покладіть ці таблиці за комп’ютером. 

11. Хто сидить біля вас? 12. Поставте письмовий стіл між шафою та диваном. 13. 

Перед іспитами студенти дуже зайняті. 14. Він прийде за годину. 15. Через 5 

хвилин я це зроблю обов’язково. 16. Мій друг їде до Берліну. 

Контрольні питання 

1. Іменники у давальному відмінку. 

2. Особові займенники у знахідному та давальному відмінках. 

3. Порядок слів з додатками в давальному та знахідному відмінках. 

4. Прийменники із давальним відмінком. 

5. Прийменники із давальним і знахідним відмінками. 

6. Дієслова, що керують знахідним і давальним відмінками. 

7. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. 

Література: [4, с. 160 – 163; 1, с. 308 – 309].    
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 Осінній семестр 

Змістовий модуль 1 

1. Голосні та приголосні звуки. 

2. Класифікація голосних. 

3. Класифікація приголосних. 

4. Правила читання довгих і коротких голосних. 

5. Наголос у слові. 

6. Поняття про інтонацію. 

7. Артикль. 

8. Відмінювання слабких дієслів  у Презенс (теперішньому часі). 

9. Заперечення nicht (повне заперечення).  

10.  Особові займенники. 

11. Іменник та артикль. 

12.  Складений іменний присудок. 

13.  Уживання артикля. 

14.  Порядок слів у розповідному реченні. 

15.  Порядок слів у питальному реченні. 

16.  Порядок слів у спонукальному реченні. 

Модуль 2 Весняний семестр 

Змістовий модуль 2 

1. Іменник в однині та множині. 

2. Відмінки. Питання відмінків. Відмінювання артикля. 

3. Відмінювання іменників. Іменник у знахідному відмінку. 

4. Презенс дієслова haben. 

5. Заперечення в німецькій мові. 

6. Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. 

7. Імператив (наказовий спосіб). 

8. Присвійні займенники. 
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9. Відмінювання особових займенників у називному та знахідному 

відмінках. 

10.  Прийменники зі знахідним відмінком (з аккузативом). 

11.  Іменник у давальному відмінку (в дативі). 

12.  Особові займенники у знахідному та давальному відмінках. 

13.  Порядок слів у реченнях із додатками в давальному та знахідному 

відмінках. 

14.  Прийменники з давальним відмінком. 

15.  Прийменники зі знахідним і давальним відмінками. 

16.  Дієслова, що керують знахідним і давальним відмінками. 

17.  Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Приклад для заліку 

Вид контролю Максимальний бал за 

навчальну дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

1. Поточний 

контроль 

70 1. І контрольне 

тестування – 10 

2. ІІ контрольне 

тестування – 10 

3. Вправи – 30 

4. Індивідуальне 

читання і переклад – 20 

2. Практичні 

заняття 

30 1. Відвідування – 10 

2. Активність – 10 

3. Конспект – 10 

3. Залік   

Усього: 100  

 

Приклад для іспиту 

Вид контролю Максимальний бал за 

навчальну дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

1. Поточний 

контроль 

65 1. І контрольне 

тестування – 10 

2. ІІ контрольне 

тестування – 15 

3. Вправи – 30  

4. Індивідуальне 

читання і переклад – 20 

2. Практичні 

заняття 

15 1. Відвідування – 5 

2. Активність – 5 

3. Конспект – 5 

3. Іспит 20  

Усього: 100  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

№ 

пор. 

Інтернет-

джерела 

Зміст Веб-сторінки 

1 Сайти освітніх 

організацій, які 

займаються 

безпосередньо 

навчанням 

німецької мови 

 

навчальні тексти 

на різноманітні 

теми, інструкції до 

вправ, методичні 

рекомендації, 

Інтернет-

вікторини  

www.dw-world.de   

www.deutsch-als-fremdsprache.de    

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm   

http://www.gerberonline.de/  

http://www.goethe.de/landeskunde  

2 Cайти 

німецьких 

видавництв 

 

онлайн-вправи, 

країнознавчі 

тексти, методичні 

рекомендації, 

реклама 

www.hueber.de  

www.langenscheidt.de 

www.klett.de  

www.cornelsen.de 

3 Сайти 

загальновідомих 

засобів масової 

інформації  

публіцистичні 

статті газет та 

журналів, 

повідомлення, 

реклама, інтерв'ю, 

репортажі, 

коментарі 

www.dw-world.de 

www.spiegel.de  

www.focus.de 

www.sueddeutsche.de 

http://www.faz.net/s/homepage.html  

http://www.zeitung.de/  

http://www.zeit.de/index  

http://www.zdf.de/  

4 Словники, 

довідники, 

енциклопедії в 

мережі онлайн 

словникові статті http://www.pons.de/ 

http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm 

http://www.wikipedia.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw-world.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtex3.htm
http://www.gerberonline.de/
http://www.goethe.de/landeskunde
http://www.hueber.de/
http://www.langenscheidt.de/
http://www.klett.de/
http://www.cornelsen.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.zeitung.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.zdf.de/
http://www.pons.de/
http://www.goethe.de/lhr/lks/gra/deindex.htm
http://www.wikipedia.de/
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Практичний курс німецької мови і перекладу» для студентів 1 курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

Укладач  старш. викл. І. В. Кучеренко  

Відповідальний за випуск в. о. зав. кафедри перекладу к. філол. н., доц. 

Ю.О. Артеменко  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 
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