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ВСТУП 

 

Методичні  вказівки  щодо  самостійної роботи 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-го курсу  спеціальності  035 – «Філологія». 

Методичні вказівки складені відповідно до навчальної програми 

навчальної дисципліни. Вони складаються з шести розділів, кожний з яких 

містить вправи на закріплення матеріалу та складові для засвоєння граматичних 

структур. Ретельне виконання лексико-граматичних вправ має на меті 

забезпечити той рівень володіння мовою, який повинен мати сучасний 

висококваліфікований фахівець. 

Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практичний курс 

німецької мови і перекладу» полягає у формуванні знань граматичного складу 

сучасної німецької мови, у поповненні словникового запасу, у навчанні 

розмовляти, читати та писати німецькою мовою, усно і письмово перекладати з 

німецької мови українською. Види самостійної роботи: читання та 

перекладання текстів, виконання письмових завдань за темами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності: 

інтегральна:  

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в галузі філології (перекладання 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 і оволодівати сучасними знаннями; 
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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, з використанням лексико-граматичного мінімуму, 

уміти ним користуватися; 

уміти:  

− правильно вимовляти звуки в основних позиційних умовах і правильно 

застосовувати основні інтонаційні моделі, читаючи 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; 

− писати диктанти, у яких містяться, окрім вивченої лексики, нові слова, що 

відповідають вивченим правилам орфографії; 

− перекладати усно й письмово з рідної мови іноземною речення, побудовані на 

пройденому лексичному та граматичному матеріалі, у тому числі 

рекомендований для домашнього читання матеріал. 

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами охоплює наукову літературу, зазначену у списку цих методичних 

вказівок, а також будь-яку іншу, що стосується граматики та лексики німецької 

мови. Ці методичні вказівки можуть бути використані як під час виконання 
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практичних робіт під керівництвом викладача, так і під час самостійної роботи 

студентів. Відповідно до робочої та навчальної програм ці методичні вказівки 

призначені для студентів 1-го курсу денної форми навчання. Програмою 

передбачено 220 годин для самостійної роботи. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

пор. 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

Модуль 1 Осінній семестр 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1 Вступний фонетичний курс  

Голосні та приголосні звуки. Класифікація приголосних. 

Правила читання довгих і коротких голосних. Інтонація 

простого непоширеного речення з дієслівним присудком. 

Інтонація питального речення без питального слова. 

Інтонація спонукального речення. Інтонація поширеного 

питального речення з питальним словом. Інтонація 

питального речення без питального слова. Інтонація 

звернення. 

20 

2 Тема 2 Wir lernen Fremdsprachen 

Презенс (теперішній час) дієслова. Іменник та артикль. 

Порядок слів у розповідному реченні. Порядок слів у 

питальному реченні. Порядок слів у спонукальному реченні.  

40 

Модуль 2 Весняний семестр 

Змістовий модуль 2 

3 Тема 3 Im Übungsraum 

Відмінювання іменників. Заперечення в німецькій мові. 

Відмінки.  Питання відмінків. Відмінювання артикля.  

40 

4 Тема 4 Familie Müller 

Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. Імператив 

(наказовий спосіб). Прийменник зі знахідним відмінком (з 

аккузативом).  

40 
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5 Тема 5 Ein Brief 

Іменник у давальному відмінку (в дативі). Особові 

займенники у знахідному та давальному відмінках. 

Прийменники з давальним відмінком (дативом). Дієслова 

kennen та wissen.  

40 

6 Тема 6 Die Wohnung 

Прийменники зі знахідним і давальним відмінками. Дієслова, 

що керують знахідним і давальним відмінком. 

40 

 Усього 220 

 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема 1 Вводно-фонетичний курс 

Голосні та приголосні звуки. Класифікація приголосних. Правила 

читання довгих та коротких голосних. Інтонація простого непоширеного 

речення з дієслівним присудком. Інтонація питального речення без 

питального слова. Інтонація спонукального речення. Інтонація поширеного 

питального речення з питальним словом. Інтонація питального речення без 

питального слова. Інтонація звернення. 

Завдання до теми 

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

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 

 

 



 

9 
 

 [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 такі 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?  

Питання для самоперевірки 

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. Яке значення інтонації у мові? 

9. Які існують типи мелодій? 

10. Що таке умлаут? Які існують звуки-умлаути? 

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

12. Що таке африката? Які існують африкати німецької мови? 

13. Назвіть артиклі в німецькій мові. Коли вживають означений і 

неозначений артиклі? 

14. Куди падає наголос у простих німецьких словах? 

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

Література: [1, с. 84 – 89]. 

Тема 2 Wir lernen Fremdsprachen 

Презенс (теперішній час) дієслова. Іменник та артикль. Порядок слів 

у розповідному реченні. Порядок слів у питальному реченні. Порядок слів у 

спонукальному реченні.  



 

11 
 

Завдання до теми 

1. Перекладіть німецькою мовою, звертаючи увагу на 

відмінювання дієслів у Презенсі та порядок слів у реченнях. 

1. Ми вивчаємо англійську мову. 2. Учитель запитує, ми відповідаємо. 3. Я 

розмовляю німецькою мовою. 4. Коли починається урок? 5. Він відповідає 

правильно. 6. Петро працює вранці. 7. Де ти працюєш? 8. Вони читають і 

перекладають. 9. Студентка добре перекладає. 10. Хто сьогодні відсутній? 11. Ти 

навчаєшся? – Так, я навчаюся в університеті. 12. Що ви (множ.)  запитуєте?  

13. Урок  починається. 14. Приходьте сьогодні вдень! 15. Говоріть німецькою 

мовою! 16. Відповідайте правильно! 17. Читайте ще раз, будь ласка! 

2. Перекладіть німецькою мовою, зверніть увагу на відмінювання 

дієслова sein «бути» у Презенсі. 

1. Він студент. 2. Я інженер за професією. 3. Ми вже студенти. 4. Урок 

закінчений.  5.  Нас десять  слухачів.  6.  Він дуже старанний. 7. Ти хворий? 

8.  Коли починається робота?   9. Домашнє завдання легке. 10.  Ти інженер? 

11. Хто він? – Він учитель. 12. Хто вона? – Вона учителька. 13. Це ручка? – Так, 

це кулькова ручка. 14. Ручка хороша? – Так, вона хороша. 15. Зошит блакитний? 

– Так, він блакитний. 16. Книжка зелена? – Ні, вона чорна. 17. Це олівець. Він 

зелений. 18. Це книжка. Вона велика. 

3.  Перекладіть речення німецькою мовою. 

1. Я працюю в університеті два рази на тиждень. 2. Що ти робиш вечорами? 

3. Ти йдеш сьогодні на заняття? – Так, увечері. 4. Хто він за професією?  А 

ким  він  працює?  5.  Лунає  дзвінок, і заняття закінчуються. 6. Уранці та вдень я 

працюю. 7. Увечері я йду на заняття. 8. Павло живе поряд і ходить на заняття 

завжди пішки. 9. Він працює три рази на тиждень? – Так, правильно. 10. Нас 

десять студентів. 11. «Ідіть до дошки», – говорить учитель. 12. Як давно ви 

вивчаєте німецьку мову? – Я вивчаю німецьку мову вже три роки. 13. Вони 

розуміють англійську і добре розмовляють французькою. 14.  «Хто  сьогодні  

відсутній?»  –  запитує  учитель.  «Сьогодні відсутній Олег Мороз. Вірогідно, він 

хворий», – відповідає Анна. 15. Студенти займаються старанно. 16. Коли 
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закінчується урок? 17. Як вас звати? – Мене звати Марія. 18. Як його звати? – 

Його звати Павло Андрійович. 19. Як називається книжка? – Книжка називається 

«Ми вивчаємо іноземні мови». 20. Ви розмовляєте англійською мовою? – Так, я 

трохи розмовляю англійською. 21. Ви читаєте неправильно. Читайте, будь ласка, 

ще раз! 

Питання для самоперевірки 

1. Як утворюється Презенс у німецькій мові? 

2. Назвіть артиклі в німецькій мові. 

3. Провідмінюйте дієслово sein «бути» у Презенсі. 

4. Розкажіть про порядок слів у розповідному реченні. 

5. Який порядок слів у питальному реченні? 

6. Особливості порядку слів у спонукальному реченні. 

Література: [4, с. 88 – 89]. 

 

Тема 3 Im Übungsraum 

Відмінювання іменників. Заперечення в німецькій мові. Відмінки.  

Питання відмінків. Відмінювання артикля.  

Завдання до теми 

1. Перекладіть німецькою мовою, звертаючи увагу на порядок слів 

у питальних реченнях і вживання заперечень. 

1. Ви навчаєтеся? – Так, я навчаюся на курсах іноземних мов. 2. Ви 

розмовляєте німецькою? – Ні, я ще не розмовляю німецькою. 3. Ви не працюєте? 

– Ні, я працюю. (Ні, я не працюю, а навчаюся). 4. Ви розумієте це речення? – Ні, 

я не розумію цього речення. 5. Він не прийде сьогодні? – Ні, він не прийде 

сьогодні, а завтра. 6. Ви не йдете на заняття? – Ні, я йду на заняття. 7. Вони 

вивчають англійську мову? – Так, вони вивчають англійську мову. 8. Цей текст 

важкий? – Ні, цей текст не важкий. 9. Ви працюєте ввечері? – Ні, я не працюю 

ввечері. 10. Студент Карпов сидить тут? – Ні, він сидить не тут. Він сидить там. 

11. Студенти роблять помилки? – Так, вони ще роблять помилки. (Ні, вони не 
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роблять помилок). 12. Петров хворий? – Так, він хворий. 13. Він не інженер, а 

учитель. 14. Ви не викладач? – Ні, я викладач. 15. Вона йде сьогодні на  лекцію? 

–  Ні, вона не йде на лекцію, вона хвора. 16. Ви навчаєтеся в інституті іноземних 

мов? – Ні, я навчаюся не в інституті, а в університеті.  

2. Перекладіть німецькою мовою, зверніть увагу на відмінки та 

відмінювання артикля. 

1. Відповідайте на питання німецькою! 2. Студенти відповідають сьогодні 

правильно на всі питання. 3. На деякі питання він відповідає неправильно. 

4. Тепер відповідайте на питання до тексту! 5. Я заходжу до кімнати і відчиняю 

вікно. 6. Лунає дзвінок, і ми заходимо до аудиторії. 7. Чому ти не вітаєшся з 

Петровим? 8. Слухачі  вітаються  з  учителем. 9. Студенти читають  цей  текст 

добре;  вони звертають   увагу на вимову. 10. Зверніть увагу на це правило. 

11. Що вам потрібно? 12. Йому потрібна ця книжка ввечері.  13.  Йому потрібен 

олівець. 14. Вам потрібна зараз ручка? 15. Я знаю ці слова, мені не потрібен 

словник. 16. Вам потрібні крейда і губка. 17. Студентам не потрібні зараз 

словники. 18. Цей професор володіє декількома іноземними мовами. 19. Вона 

добре володіє німецькою мовою. 20. Ви дуже добре володієте англійською 

мовою.  

3. Перекладіть німецькою мовою. 

Кожного тижня у нас 12 годин німецької мови. Майже завжди я приходжу 

рано; відчиняю вікно, провітрюю кімнату, приношу крейду, таблиці та словники. 

Усе в порядку! Ось до аудиторії заходять студенти. Лунає дзвінок! Усі сідають. 

Приходить викладач. Він вітається зі студентами і починає заняття. Спочатку ми 

читаємо і перекладаємо текст. Іноді текст буває складним, і тоді у нас багато 

питань. Учитель відповідає на всі питання і пояснює правила. Потім ми 

перевіряємо домашнє завдання. Ми відповідаємо на питання до тексту, 

перекладаємо речення, завчаємо слова, повторюємо правила, наводимо 

приклади. Іноді викладач показує малюнки, і ми описуємо ці малюнки 

німецькою мовою. Наприкінці ми отримуємо домашнє завдання. Часто це буває 
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переклад. О 12 годині ми йдемо на лекцію. Сьогодні у нас лекція з літератури. 

Усі студенти охоче відвідують ці лекції. Вони завжди цікаві. Я теж іду на лекцію.  

Питання для самоперевірки 

1. Як відмінюються іменники в німецькій мові? 

2. Особливості вживання заперечень. 

3. Які є відмінки в німецькій мові? Які запитання до кожного з відмінків? 

4. Як відмінюється артикль у німецькій мові? 

Література: [4, с. 98 – 103]. 

 

Тема 4 Familie Müller 

Презенс сильних дієслів зі змінюваною голосною. Імператив 

(наказовий спосіб). Прийменник зі знахідним відмінком (з аккузативом). 

Завдання до теми 

1. Перекладіть німецькою мовою, зверніть увагу на утворення та 

вживання імперативу і Презенс сильних дієслів. 

а) 1. Учитель говорить: «Не робіть помилок! Пишіть правильно! Читайте 

голосно!» (2-га ос. множ. і ввіч. форма). 2. Прочитай і переклади цей текст. 3. Іди 

до дошки! 4. Повторіть правило! (ввіч. форма). 5. Виправте помилки! 6. Візьми 

свій олівець! 7. Читай правильно! 8. До побачення, будьте щасливі! 

б) 1. Це твоя ручка? 2. Мій батько працює інженером. 3. Її сестра 

приїжджає завтра ввечері. 4. Де навчається ваш брат? 5. Як звати вашого сина 

(вашу дочку)? 6. Ви знаєте її чоловіка? 7. Я добре знаю  його дружину. 8. Їхня 

дочка навчається в інституті. 9. Наша сім’я живе в Москві. 10. Я добре знаю 

вашого учителя. 11. Ти часто бачиш нашого учителя? 12. Де твоя ручка? 

13. Принеси мій підручник. 13. Учитель хвалить нашого сина. 14. Чиї це 

підручники? – Це їхні підручники. 15. Я часто бачу твою сестру. Ми працюємо 

разом. 16. Ти знаєш його батьків, його брата, його сестру? 

2. Перекладіть німецькою мовою, звертаючи увагу на керування 

дієслів. 
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1. Не заважай мені, у мене зараз багато справ. 2. Ви нам заважаєте, не 

говоріть так голосно. 3. Не турбуй батька, він дуже стомився. 4. Я їду у 

відрядження, потурбуйся про мого сина. 7. Професор хвалить студентів за їхню 

роботу. 8. Хто навчає тебе іноземній мові? 9. Вечорами ми часто співаємо, 

танцюємо і граємо на піаніно. 10. Мій дідусь говорить трьома іноземними 

мовами.  

3. Перекладіть німецькою мовою: 

У мене є друг. Його звати Микола. Я знаю його уже багато років. Він живе 

зараз у Самарі. Йому 30 років. Микола за професією журналіст. Він одружений. 

Його дружина також працює. Вона учителька і викладає історію. Домашнє 

господарство веде бабуся. Їй 60 років, але вона ще дуже енергійна. У неї завжди 

багато справ. У Миколи двоє дітей: хлопчик і дівчинка. Хлопчику 10 років. Його 

вати Сергій. Сергій ходить до школи. Він старанний і здібний, учителі хвалять 

його, він дуже музикальний. Він добре грає на скрипці. Його сестру звати Таня. 

Таня ще дуже маленька. Їй 4 роки. Таня ходить до дитячого садочка. Сергій дуже 

любить свою сестру. Завтра мій друг приїжджає до Москви на декілька днів у 

відрядження. Він обов’язково навідається до нас.   

Питання для самоперевірки 

1. Як змінюються кореневі голосні під час утворення Презенсу сильних 

дієслів? 

2. Як утворюється імператив? 

3. Назвіть прийменники, які потребують після себе вживання іменників в 

акузативі. 

Література: [4, с. 117 – 122]. 

Тема 5 Ein Brief  

Іменник у давальному відмінку (в дативі). Особові займенники у 

знахідному та давальному відмінках. Прийменники з давальним відмінком 

(дативом). Дієслова kennen та wissen. 

Завдання до теми 
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1. Перекладіть німецькою мовою, зверніть увагу на відмінювання 

особових займенників у знахідному і давальному відмінках. 

1. Викладач запитує мене. Я відповідаю йому. 2. Поясни мені, будь ласка, 

це правило. 3. Я скоро напишу тобі. Чекай на мого листа. 4. Він не розуміє 

домашнє завдання. Поясни йому, будь ласка, це завдання. 5. Тобі подобається 

цей журнал? 6. Покажи нам нашу кімнату. 7. Я бачу його кожного дня в 

університеті. 8. Хто дає вам книжки і газети? 9. Я відсилаю їй декілька журналів. 

Вони потрібні їй для роботи. 10. У нас сьогодні багато справ. Допоможіть нам. 

11. Я бажаю вам щастя. 12. Дайте їм ці словники на декілька днів. 13. Я часто 

допомагаю їм. 14. Він часто пише тобі листи? – Так, він пише мені листи майже 

кожного тижня. 15. Я даю їй цю книжку на два дні. 16. Покажіть ваш переклад 

нашому перекладачу. Можливо, у вас є помилки, він виправить їх. 17. У мене 

зараз мало часу. Я розкажу вам усе завтра.  

2. Перекладіть німецькою мовою, звертаючи увагу на вживання 

прийменників з дативом. 

1. Завтра він приїжджає з Дрездена. 2. Леонід Панін з початку року працює 

у нас. 3. Вона зараз живе у своїх батьків. 4. Що вона розповідає про своє 

відрядження? 5. Уже чотири тижні як ми в Москві. Місто нам дуже подобається. 

Я живу у свого шкільного товариша. Майже кожну неділю ми гуляємо з ним 

Москвою і милуємося містом. 6. На роботу я їжджу на автобусі, а іноді на метро. 

До зупинки я йду пішки 5 хвилин. 7. Від кого цей лист? – Це лист від моєї 

двоюрідної сестри. Вона пише про свою сім’ю. Тепер вона заміжня. У неї є син. 

Скоро вони приїдуть до нас. 8. Після роботи я йду на заняття, я навчаюся на 

курсах іноземних мов. Я вже досить добре знаю німецьку мову і з нашим 

викладачем розмовляю лише німецькою. 9. Цього разу я їду у відрядження на 

автомобілі. 10. Ви ж працюєте? Із ким залишиться ваша дочка? – Вона 

залишається з бабусею. 11. Зараз сім’я Крамерів живе під Кельном. 12. У нас в 

групі навчається Удо Мюллер. Він з Берліна Я часто розмовляю з ним 

німецькою. Звичайно, я роблю ще багато помилок і не все розумію, але Удо 

терплячий зі мною. Він виправляє мою вимову і помилки. 13. Наш будинок 
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знаходиться навпроти школи. 14. Чому ви не йдете на лекцію? 15. У кого ви 

берете ці журнали? 16. Я отримую від нього листи кожного тижня. 17. Професор 

дуже задоволений вашою дисертацією. 18. Чому ти незадоволений своєю 

кімнатою? Вона мені дуже подобається. Вона дуже затишна. Вікна виходять у 

сад. 19. Чому ти пишеш олівцем? У тебе немає ручки? 20. Невже ти його не 

знаєш? Подивися, він сидить навпроти нашого викладача. 21. Після занять він 

приїжджає додому. 22. Як мені пройти до площі Пушкіна? – Їдьте на тролейбусі 

або на метро. Зупинка знаходиться навпроти музею. 23. Ми розмовляємо про 

його дочку, вона  зараз  пише дисертацію. Професор задоволений її роботою 

24. Коли ваш син  приходить до школи? 25. Його  сім’я  живе  недалеко  від  

Берліна. 26. Розкажи про своє рідне місто. 27. Після занять він обов’язково 

прийде до нас. 28. Я беру таксі та через двадцять хвилин я уже вдома. 29. З яких 

пір ви вивчаєте німецьку мову? – Я вивчаю німецьку мову уже два роки. 30. Я її 

добре знаю. Вона працює у нас уже п’ять років. 31. З цього року їхній син 

навчається в університеті в Бонні. 32. За яким підручником ви вивчаєте 

англійську мову? 33. Ідіть нагору, аудиторія 10 знаходиться там. 34. У мене є всі 

підручники, окрім цього словника. 35. Сьогодні присутні всі, окрім Петра 

Нікітіна. 36. Окрім мене, це правило розуміють усі. 37. Наш інститут 

розташований навпроти парку.  

3. Перекладіть німецькою мовою. 

Дорога Ірино! 

Нарешті ми у Веймарі. Після Лейпцига це місто здається нам маленьким. 

Воно дуже подобається нам. Ми живемо в готелі. Ми дуже задоволені своєю 

кімнатою. Вікна виходять на площу. Удень ми гуляємо містом і милуємося його 

площами, вулицями і парками, говоримо про літературу і музику. Особливо 

багато часу ми проводимо в музеях.  

Сьогодні ввечері ми йдемо до театру. На жаль, ми ще погано розуміємо 

німецьку мову, але це нічого, з нами йде наш друг Дітер. Він, звичайно, 

допоможе нам.  
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Завтра ввечері ми очікуємо гостей. У Віктора день народження, і ми 

відсвяткуємо його. Подарунки для нього у нас вже є, і ми сподіваємося, що вони 

йому сподобаються.  

А як ти поживаєш, усе ще багато справ? Як справи з навчанням? Коли ти 

закінчуєш свою дипломну роботу? Дякую тобі за словник, він мені тут часто 

потрібен. Я закінчую свій лист і чекаю на твою відповідь з нетерпінням. У 

Веймарі ми пробудемо близько п’яти днів. Листи пиши мені тепер в Н. Скоро 

закінчується наша подорож, і ми поїдемо додому.  

Сердечні вітання твоєму чоловіку і батькам.  

Твоя Марина. 

Питання для самоперевірки 

1. Як відмінюються іменники у давальному відмінку? 

2. Особливості відмінювання особових займенників у знахідному і 

давальному відмінках. 

3. Які прийменники потребують уживання давального відмінка? 

4. Відмінності у вживанні дієслів kennen та wissen. 

Література: [4, с. 141 – 145]. 
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Тема 5 Die Wohnung 

Прийменники із знахідним і давальним відмінками. Дієслова, що 

керують знахідним і давальним відмінком. 

Завдання до теми 

1. Перекладіть німецькою мовою, зверніть увагу на прийменники зі 

знахідним і давальним відмінками. 

1. Я ставлю стіл до стіни. 2. Покладіть свої зошити на стіл. 3. Чому ти 

сидиш за цим столом? 4. Письмовий стіл я ставлю перед вікном. 5. Книжкову 

шафу ми ставимо до стіни, біля письмового столу. 6. На стіні між вікнами висить 

картина. 7. Куди ми повісимо цю полицю? – Повісьте  її на цю стіну. 8. Я не бачу 

свого зошита. Де він? – Він лежить під книжками. 9. Хто сидить поряд з цим 

студентом? 10. Наша група навчається в аудиторії нагорі. 11. За будинком 

розташований сад. 12. Куди ти йдеш? – Я йду до університету на доповідь. 13. Ми 

живемо в будинку на Садовій вулиці. 14. Чому ти йдеш на вулицю без пальта? 

15. Хто працює за цим столом? 16. Він працює в нашому університеті. 

17. Поставте цей столик до стіни між вікнами. 18. Повісьмо килим на стіну. – Ні, 

покладімо його на підлогу. 19. Поряд зі мною сидить твій друг Олександр. 20. Ти 

знаєш цього студента. Він сидить між твоїм братом і нашим викладачем. 

1. Перекладіть німецькою мовою. 

З цього року Вальтер Шмідт навчається в Москві в університеті. Він тут 

уже три місяці. Вальтер знімає квартиру в будинку на Тверській вулиці недалеко 

від університету. Квартира знаходиться на п’ятому поверсі. Його кімната 

невелика, але затишна і тиха. Вікно виходить в сад. До університету Вальтер 

зазвичай ходить пішки. Він виходить з дому близько 8 години і через 20 – 25 

хвилин він уже в університеті. У нього ще є час для занять, і він іде до читальної 

зали, читає там газети і журнали. У грудні починаються іспити. Після іспитів 

Вальтер на два тижні поїде додому у ФРН. Перед іспитами у студентів зазвичай 

багато справ. Із ранку до вечора Вальтер працює в університеті або в бібліотеці. 

Цього тижня він особливо часто відвідує бібліотеку: через декілька днів він 

робить доповідь у своїй групі, він розкаже своїм колегам про Німеччину та її 
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історію. У Вальтера в Москві вже багато друзів. Вони іноді запрошують його в 

гості, і він охоче відвідує їх. Щонеділі Вальтер часто гуляє вулицями Москви, він 

уже достатньо добре знає місто. Увечері він ходить до театру, у кіно або в гості, 

додому Вальтер повертається зазвичай пізно ввечері. Він дивиться телевізор або 

слухає радіо. Він уже досить добре знає російську мову.  

2. Перекладіть німецькою мовою 

− Доброго дня, Ольго! Як поживаєш? Як справи з квартирою? 

− Доброго дня, Ніно! Хіба ти не знаєш? Сьогодні ми переїжджаємо на нову 

квартиру.  

− Я вітаю тебе. Мене це так радує! Де ти тепер живеш? 

− Недалеко від театру: у будинку № 20. Наша квартира на сьомому поверсі. 

Це високо, але це нічого, у будинку є ліфт. 

− Як виглядає ваша квартира? Вона подобається тобі? 

− О, дуже. У квартирі всі зручності: газ, гаряча і холодна вода, телефон, є 

сміттєпровід. Я дуже задоволена своєю квартирою.  

− А ванна кімната велика? 

− Ні, вона невелика. Зараз у нас багато справ: ми обставляємо нашу квартиру. 

Приходь. допоможи мені. Мені потрібна твоя порада. У неділю я запрошу вашу 

сім’ю на новосілля.  

− Дякую, ми обов’язково прийдемо. 

− Так, вибач, ти ж не знаєш нашої адреси. Запиши її, будь ласка: Центральна 

вулиця, будинок 20, квартира 50. Запиши також наш номер телефону і коди. 

Обов’язково зателефонуй цього тижня. Уранці я завжди вдома.  

3. Перекладіть текст українською мовою, випишіть незнайомі 

слова до словника. Перекажіть текст німецькою мовою. 

Unerwarteter Besuch 

Die Klingel schrillt. Hans steht ruckartig auf, geht drei Schritte vorwärts, bleibt stehen, 

dreht sich zu Anna um und sagt halblaut: „Mein Vater, komm mit raus" und geht in die 

Diele, Anna einen Schritt hinter ihm her. An der Wohnungstür, die Hand bereits auf 

der Klinke, sieht er Anna an. Dann drückt er die Klinke nieder und zieht die Tür auf. 



 

21 
 

Im Türrahmen steht sein Vater. Er hält eine Aktentasche in der Hand, sein 

Sommermantel liegt darüber. Er tritt einen halben Schritt nach vom und streckt Hans 

die Hand hin. Dann stellt er seine Aktentasche an den Türrahmen und breitet die Arme 

aus. Anna steht an der Flurgarderobe. Nach einem „Herzlich willkommen!" nimmt sie 

die Aktentasche und lehnt sie an den Schirmständer, den Mantel hangt sie an den 

Haken, mitsamt dem Schal. Hans weist mit einer einladenden Geste den Weg ins 

Wohnzimmer und sagt: „Bitte". Der Vater geht langsam in die angewiesene Richtung. 

Hans und Anna folgen ihm. Die Tür zum Wohnzimmer steht offen, die Tür links auf 

der Diele führt ins Schlafzimmer. Der Vater überschreitet die Schwelle und dreht sich 

nach Anna und Hans um. Anna geht rasch vor, steht im Wohnzimmer und deutet mit 

einer einladenden Handbewegung auf die Sitzgelegenheiten, die drei Sessel und die 

Couch, breit, dunkelgrün. Auf der Couch liegen das Modejournal und das Kissen. Der 

Vater entscheidet sich für die Couch und bewegt sich seitlich zwischen Tisch und 

Couch zur Couchmitte hin. Er setzt sich hin, schiebt das Kissen beiseite. Hans schließt 

hinter sich die Tür. Anna und Hans setzen sich, Anna in den Sessel dem Vater 

gegenüber. Ihre Hände liegen auf den Sessellehnen, die Füße in den weißen 

Absatzschuhen stehen auf dem Teppich. Der ist wie die Couch dunkelgrün. Hans sitzt 

in dem Sessel vor der Anrichte. Die Anrichte ist schwarz wie der Wohnzimmerschrank 

neben der Verbindungstür, sie führt zu Annas Schlafzimmer. Anna sagt: „Wie wäre es 

mit einem Kaffee? Oder lieber einen Kognak?" Hans steht auf und geht hinaus: „Viele 

Jahre lang keinen Brief, kein Wort an den Sohn!", sagt er zu sich. Auf der Diele brennt 

eine Lampe, hoch und trübe. Die Flurgarderobe liegt im Halbschatten. Hans, an der 

Kirchentür (sie ist verglast), hört: „Haben Sie eine gute Reise gehabt?" „Ja, danke." 

Dann tastet Hans nach dem Lichtschalter und knipst das Licht an. Er zieht die 

Kirchentür hinter sich zu: Hans nimmt aus dem Kühlschrank eine Flasche Kognak. Er 

stellt die Flasche auf den Kühlschrank, wendet sich dem Küchenbüffet zu, zieht eine 

Schublade auf und sucht zwischen Messern, Gabeln, Löffeln nach dem Korkenzieher. 

Er fasst die Kognakflasche am Hals und treibt den Korkenzieher in den Korken und 

entkorkt die Flasche. Dann wirft er den Korken in den Abfalleimer und den 

Korkenzieher auf den Küchentisch und verlasst die Küche. Hans tritt ein. Auf dem 
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Tisch stehen schon drei Kognakglaser. „Gieß gleich ein", sagt Anna. Hans schenkt 

reihum Kognak ein. Der Vater beobachtet Hans beim Einschenken und fragt: „Wann 

machst du dein Examen?" „Nächstes Jahr." Anna nimmt ihr Kognakglas, der Vater und 

Hans folgen ihrem Beispiel. Sie bleiben sitzen. Der Vater prostet Hans und Anna zu 

und kippt sein Glas auf einen Zug hinunter. Hans nippt lediglich. Hans steht auf: „Ich 

hole Gepäck." Der Vater sagt: „Ich bin im Hotel angemeldet." „Kommt nicht in Frage. 

Sie wohnen selbstverständlich bei uns, hier ist genug Platz. Hans schläft in seinem 

Studierzimmer. Er hat da eine Liege", sagt Anna. „Bitte keine Umstande 

meinetwegen." „Ach wo", sagt Anna, „ich richte gleich das Bett." Sie verschwindet 

hinter der Tür neben dem Wohnzimmerschrank. 

Der Vater sitzt still in seinem Sessel. Plötzlich sagt er: „Hans, ich war sehr lange weit 

weg. Habe ich bei dir verspielt?" Hans dreht sich halb um: „Das kommt alles so 

überraschend." Da kommt Anna aus dem Schlafzimmer und sagt: „Das Bett ist 

gerichtet." Der Vater kommt hinter dem Tisch hervor. „Ich bin wirklich müde. Bis 

morgen früh." Hans schaut seitwärts und sagt: „Das Badezimmer ist gleich neben der 

Küche. Der Lichtschalter für die Diele ist neben der Wohnzimmertür." Der Vater geht 

auf das Schlafzimmer zu, dreht sich auf der Schwelle um und sagt: „Also gute Nacht." 

„Schlafen Sie gut", ruft Anna ihm hinterher. Der Vater schließt die Tür hinter sich. 

Hans knipst das Licht aus und geht über die Diele in sein Studierzimmer. In der 

Dunkelheit tastet er sich zu dem Sessel am Fenster hin und setzt sich. Eine Weile sitzt 

er reglos. Seine Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit: die Möbel tauchen empor 

wie drohende Schatten. Hans kennt sie genau: den Bücherschrank neben sich, 

eigentlich ein Regal, bis unter die Decke vollgestopft mit Fachliteratur und Belletristik, 

den Schreibtisch, den Hocker davor, die Liege neben dem Schreibtisch, den 

Kachelofen in der Ecke. Hans öffnet das Fenster und atmet die frische Luft ein. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які прийменники потребують західного та давального відмінків? 

2. Які дієслова керують знахідним і давальним відмінками? 

Література: [4, с. 161 – 164]. 
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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. 
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7. Імператив (наказовий спосіб). 

8. Присвійні займенники. 

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 з 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. 

 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Приклад для заліку 

Вид контролю Максимальний бал за 

навчальну дисципліну 

Частина від балів на 

змістовний 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 

змістовний модуль 

1. Поточний 

контроль 

65 1. І контрольне 

тестування – 10 

2. ІІ контрольне 

тестування – 15 
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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  
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90 – 100 А Відмінно    

 

Дараховано 
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 навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

№ 

з/

п 

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 

загальновідоми

х засобів 

масової 

інформації  

Публіцистич

ні 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.h

tm 

http://www.wikipedia.de/ 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

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

форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-професійної 

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

ступеня «Бакалавр» 
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