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для студентів спеціальності 8.02030302 - Мова і література (англійська)

І. Бесіда за змістом прочитаного німецькомовного тексту (тексти
додаються).
1. Визначте основні стилі життя на сьогодні. Bestimmen Sie die Hauptaspekte
der Lebensweise für heute.
2. Опишіть основні принципи здорового харчування на сьогодні. Beschreiben
Sie die Hauptprinzipien der gesunden Ernährung in unserem Leben.
3. Як виглядає сучасна шкільна система Німеччини сьогодні? Wie sieht
gegenwärtiges Schulsystem Deutschland aus?
4. Що Ви знаєте про релігійні та офіційні свята Німеччини?Was wissen Sie über
religiöse und offizielle Feste des Deutschlands?
5. Чи раціонально Ви розподіляєте свій робочий та вільний час? Teilen Sie
richtig Ihren Arbeitstag und Ihre Freizeit?
6. Окресліть актуальні проблеми у людських стосунках. Bestimmen Sie
aktuelle Problemen der menschlichen Beziehungen.
7. Повідомте про свого улюбленого письменника та його твори. Berichten Sie
von Ihren Lieblingsschriftsteller und seine Werke.
8. Презентуйте систему вищої освіти Німеччини! Präsentieren Sie das System
der Hochschulausbildung in Deutschland!
9. Що Ви знаєте про видатних людей у світі? Was wissen Sie über
außergewöhnliche Menschen in der Welt.
10.Повідомте про відомих жінок Німеччини. Berichten Sie über die bekannten
deutschen Frauen.
11.Опишіть сучасні стилі житла. Beschreiben Sie die gewohnten Verhältnisse zur
heutigen Zeit.
12.Що Ви знаєте про відомі німецькі міста? Was wissen Sie über die bekannten
deutschen Städte?
13.Що Ви можете висловити по темі: Європа та німці – чи дійсно німці
середньостатистичні європейці? Was wissen sie zum Thema: Die Europa und
die Deutschen: Deutsche sind statistische Durchschnittseuropäer?
14.Трохи історії – чи знаєте Ви хто такі сорби? Ein bisschen Geschichte: Was
kennen Sie über Sorben?

15.Визначте переваги та недоліки навчання за кордоном. Bestimmen Sie
Vorteile und Nachteile des Auslandsstudiums.
16.Висвітліть проблему вивчення іноземних мов у світі.Erleuchtern Sie das
Problem des Fremdsprachenlernens in der Welt.
17.Що Ви знаєте про історію Німеччини? Was wissen Sie über die Geschichte
des Deutschlands?
18.Як виглядає система виховання у Вашій Батьківщині та родині? Wie sieht
Erziehungssystem in Ihrem Heimatland und in ihrer Familie aus?
19.Зазначте характерні особливості німецької національної кухні.Bestimmen
Sie die Besonderheiten der deutschen Küche.
20.Чи є працюючі жінки гарними матерями? Sind die berufstätigen Frauen die
besseren Mütter?
21.Опишіть таку тему – навколишнє середовище: проблеми та перспективи
сьогодення. Erleuchten Sie folgendes Thema: Umwelt – heutige Problemen
und Perspektiven.
22.Що Ви знаєте про індустріальний розвиток Німеччини, зокрема про
автомобілебудування? Was wissen Sie über industrielle Entwicklung des
Deutschlands, außerdem über Automobilenbau?
23.В чому полягає сутність проблеми ведення здорового способу життя
сьогодні? Worin liegt der Sinn des Problems der gesunden Lebensweise
heute?
24.Презентуйте розвиток модних течій у Німеччині.Präsentieren Sie die
Entwicklung der Mode in Deutschland!
25.Висвітліть проблему надмірного споживання мережі Інтернет сьогодні.
Erleuchten Sie das Problem des exzessiven Internetkonsums heute.
ІІ. Презентація певного граматичного явища із наведенням прикладів
відмінювання, вживання, класифікацій тощо:
1. Граматика та її предмет. Grammatik und ihr Gegenstand. Граматичне
значення, граматична категорія та граматична форма. Grammatische
Bedeutung, grammatische Form und grammatische Kategorie.
2. Граматичні форми слів.Grammatische Formen des Wortes.
3. Морфологічний склад слова. Der morphologische Formenbestand des
Wortes. Частини мови. Загальна характеристика. Die Wortarten in der
deutschen Sprache (allgemeineCharakteristik).
4. Дієслово. Семантично-граматичні класи дієслів. Das Verb. Semantischgrammatische Klassen der Verben.

5. Модальні дієслова. Їх значення у сучасній німецькій мові. Modalverben,
ihre Bedeutungen in der deutschen Gegenwartssprache.
6. Граматична категорія дієслова. Загальна характеристика. Grammatische
Kategorien des Verbs (allgemeine Charakteristik).Вербальні категорії числа
та особи. Die verbalen Kategorien des Numerus und der Person.
7. Граматична категорія часу. Значення теперішнього часу у німецькій
мові. Die grammatische Kategorie der Zeit. Die Bedeutungen des Präsens in
der deutschen Sprache.
8. Форми минулого часу дієслів. Zeitformen der Vergangenheit. Форми
майбутнього часу дієслів. Zeitformen der Zukunft. Вербальні категорії
дієслів пасивного стану.Die verbale Kategorie des Modus.
9. Граматичні категорії роду.Die grammatische Kategorie des Genus.
10.Поняття іменника у німецькій мові. Die Wortart "Substantiv" in der
deutschen Sprache. Семантично-струкутрні класи іменників. Semantischstrukturelle Klassen der Substantive.
11.Граматичні категорії іменників. Grammatische Kategorien des deutschen
Substantivs.
12.Категорії відмінка. Відмінювання іменників, їх зв'язок із категоріями
граматичного роду, числа, означеності та неозначеності. Kategorie des
Kasus. Deklination der Substantive, ihr Zusammenhang mit den Kategorien
des
grammatischen
Geschlechts,
des
Numerus,
der
Bestimmtheit/Unbestimmtheit.
13.Категорії означеності та неозначеності. Артикль у німецькій мові, його
види та функції. Kategorie der Bestimmtheit/Unbestimmtheit. Der Artikel
in der deutschen Sprache, seine Arten und Funktionen.
14.Граматичні категорії прикметників. Grammatische Kategorien der
Adjektive.
15.Семантичні класи прикметників та її граматичні категорії. Semantische
Klassen der Adjektive und ihre grammatischen Kategorien.
16.Синтаксичні функції прикметників. Поділ прикметників за їх ознаками.
Syntaktische Funktionen der Adjektive; die Einteilung der Adjektive nach
dieser Eigenschaft.
17.Прикметник та його граматичні категорії роду, числа, відмінка. Adjektiv
und seine grammatischen Kategorien des Geschlechts, des Numerus, des
Kasus.
18.Категорії ступенів порівняння.Kategorie der Steigerungsstufen.
19.Синтаксис та його предмет. Syntax, ihr Gegenstand.
20.Проблематика визначення речень. Das Problem der Satzdefinition.
21.Речення та його лексично- структурний базис. Der Satz, seine lexikalstrukturelle Basis.
22.Структурна класифікація речень.Strukturelle Klassifikation der Sätze.
23.Порядок слів у німецькому реченні.Wortfolge im deutschen Satz.

24.Функції порядку слів у німецькому реченні.Funktionen der Wortfolge
imdeutschen Satz.
25.Рамкова конструкція у німецькому реченні. Die Rahmenkonstruktion im
deutschen Satz.

