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Перелік питань для підготовки до екзаменів  

3 семестр  

Алфавіт, правила читання приголосних звуків, особливості голосних. 

Інтонація питального та розповідного речення в німецькій мові. 

Особові займенники.  

Присвійні та вказівні займенники. 

Іменники. Означений та неозначений артиклі. Утворення множини іменників. 

Іменники, що позначають особу чоловічої та жіночої статі. 

Дієслово sein,  місце дієслова у реченні, порядок слів у реченні.  

Уточнююче запитання. 

Знайомство.  

Моя кімната.  

Мій університет.  

Дієвідмінювання, особові дієслівні закінчення.  

Прикметники: вживання самостійно та з іменниками. 

Тут я живу: предмети та оточення. 

Знахідний відмінок: Іменники та особові займенники в Akkusativ. 

Дієслово haben.  

Питальні слова.  

Заперечення та форми його вираження.  

Сурядні сполучники.  

Моя сім’я.  

Сильні дієслова в Präsens.  

Кількісні числівники.  

Прийменники, що вимагають у знахідному відмінку.   

Друзі та інтереси . 

Професії та місце роботи. Моя біографія.  

Годинниковий час.  

Модальні дієслова.  

Безособові займенники es \ man. 

В супермаркеті / На ринку.  

Наказовий спосіб.  

4 семестр 
Мій останній день народження.  

Українська кухня. 

Традиції харчування у німецькій сім'ї.  

Моя фірмова страва.  

Давальний відмінок: артиклі, особові займенники, прикметники. 

Здоровий спосіб життя: що я роблю, щоб залишатися у формі.  

Здорове харчування. 

Прийменники, які вимагають давальний відмінок.  

У лікаря.  

Я хворію.  

Прийменники, які вимагають давальний та знахідний відмінки.  

Моя остання відпустка  

Як я люблю відпочивати. Моє дозвілля. 

Додаток часу.  

Порядкові числівники. 
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5 семестр 

Моє рідне місто, його історія та визначні місця.  

Берлін – столиця Німеччини, що варто відвідати.  

Київ  – столиця України, що варто подивитися.  

Три основні форми дієслів.  

Простий минулий час (Präteritum сильних та неправильних дієслів): утворення та 

вживання.  

Слабкі та модальні дієслова в Präteritum. 

Моя квартира. Правила проживання в будинку.  

Мій найкращий \ найжахливіший сусід.  

Моя професія. Діти чи кар’єра. 

Сімейні традиції та національні свята українців. 

Особливості святкування Різдва у каїнах німецькомовного простору. 

Дієслова з відокремлюваними префіксами і частками.  

Підрядні речення додатку та місця.  

Пори року. 

Типовий робочий \ вихідний  день.  

Природа та клімат України. 

Природа та клімат Німеччини. 

Складний минулий час: утворення та вживання.  

Утворення дієприкметника минулого часу. 

 

6 семестр 

Нова громада: інші міста – інакші традиції.  

Родовий відмінок: артиклі, прикметники.  

Прийменники, що вимагають Genetiv.  

Складнопідрядні речення умови. Сполучники умови.  

Спорт у моєму житті.  

Видатні особистості \ спортсмени України. 

Видатні особистості \ спортсмени Німеччини. 

Ступені порівняння прикметників.  

Складнопідрядні речення причини.  

Сучасні ЗМІ України.  

Популярні засоби комунікації, що змінили наше життя.  

Німецькі ЗМІ.  

Моя улюблена телепередача.  

Складнопідрядні речення мети.  

Infinitiv з часткою zu.  

Найпоширеніші інфінітивні звороти.  

Професія журналіста – професія моєї мрії.  

Зворотні дієслова.  

Давноминулий час. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

Зразок екзаменаційних білетів 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

Дисципліна «Друга іноземна мова» 

2 курс, ОПП «Міжнародні відносини» 

 

1. Übersetzen Sie ins Ukrainische. 
Ich habe viele Chipkarten aus Plastik. Ich habe eine Kreditkarte, eine normale Bankkarte, eine 

Versichertenkarte (für den Arztbesuch), einen Bibliotheksausweis, eine Karte als Fahrschein und auch 

mein Personalausweis hat einen kleinen Chip. Auf dem kleinen Chip sind viele Informationen und man 

kann sie sehr gut transportieren. So eine Karte ist praktisch! Seit wann gibt es denn Chipkarten? Schon 

1969 haben die Deutschen Jürgen Dethloff und Helmut Gröttrup ein Patent angemeldet. Die Idee: 

Informationen auf kleinen Schaltkreisen (ein Chip ist ein Schaltkreis) speichern und transportieren. 1975 

hat der Franzose Roland Moreno die Idee verbessert und zu Beginn der 80er Jahre waren die ersten 

Chipkarten fertig. Die modernen Plastikkarten sind günstig und sie können nicht nur Informationen 

speichern. Man kann auch mit Chipkarten bezahlen, telefonieren oder Türen öffnen. Klein, aber oho! 

 

2. Wählen Sie das jeweils passende Wort / den jeweils passenden Satz aus. 
1. … Buch ist interessant. 

a) Der    b) Die     c) Das    d) - 

2. Ich … neu hier. 

a) bin  b) bist   c) ist   d)sind    e) seid 

3. Das ist mein Haus. Und das ist … Straße. 

a) deine  b) meine   c) mein   d) ihre 

4. Das ist ein … Mensch. 

a) gut  b) gute   c) guter  d) gutes 

5. Er … Deutsch sehr gut. 

a) sprecht b) spricht   c) sprichst   d) spreche 

6.  Wir haben….Fernseher 

a) ein neuer  b) eine neue   c) einen neuen  d) ein neues 

7. Wer …schon diese Fragen beantworten? 

a) kann  b) könnt   c) kannst  d) können 

8. Welche Antwort passt? - Heißt er Matter? 

a) Nein, Matter.      b) Nein, er heißt Bäumer.     c) Ja, er heißt Bäumer.     d) Ja, ich heiße Matter. 

 

3. Sprechen Sie zum Thema: 

Mein Studium an der Uni 
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Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 10 від «01» грудня 2020 року. 

Старший викладач _______________    В. Михайлова 

 


