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Домашні завдання (ДЗ) виконуються в п’ятому, шостому та сьомому 

семестрах, відповідно, з метою закріплення та поглиблення теоретичних 

знань та вмінь студентів з другої іноземної мови cgtwsfkmyjcns.  Їхнє 

завдання – 1) перевірити рівень і повноту засвоєння навчального матеріалу, 

2) сприяти виробленню та удосконаленню  у студентів умінь і навичок 

самостійно  

– розуміти загально розмовну лексику та інформацію на повсякденні 

теми або теми за інтересами чи професійною підготовкою; 

– писати короткі зв’язні тексти на знайомі теми за допомогою 

опрацьованого лексико-граматичного матеріалу;  

– передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні 

інформацію іноземною мовою; 

– розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням 

при виконанні окремих вправ чи читанні і переробці тексту. 

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку. Презентувати роботу можна у будь-

якому сучасному форматі. Оцінювання ДЗ здійснюється в балах відповідно до 

рейтингової системи оцінювання набутих знань та вмінь. Максимальна 

оцінка кожного ДЗ становить 10 балів. Час для виконання домашнього 

завдання близько 8 годин самостійної роботи.  

 

Домашнє завдання №1 виконується в п’ятому семестрі на основі 

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і 

є складовою модулю №2 «Нові місця». Орієнтовна тематика ДЗ №1: 

Mein Reiseziel in DACH: Was ist unbedingt zu besuchen. 

Berliner Mauer: 30 Jahre später. 

Wie leben junge Erwachsene in Deutschland? 

Elternzeit und Kindergeld in Deutschland. 

Oktoberfest: Warum kommen immer mehr Touristen in Bayern? 

Ein Fest in meiner Heimat. 

 

Домашнє завдання №2 виконується в шостому семестрі на основі 

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і 

є складовою модулю №4 «Світ навколо». Орієнтовна тематика ДЗ №2: 

Wie und wozu sparen Deutsche?  

Ehrenamtliches Jahr in Deutschland. 

Berliner / Münchener Tafel: was ist das. 

Bist du Fußballfan? Weißt du, wie die deutsche Bundesliga aussieht. 

Trendsportarten in der Ukraine / in Deutschland. 



 

Домашнє завдання №3 виконується в сьомому семестрі з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є 

складовою модулю №5 «Економіка та міжнародні відносини». Орієнтовна 

тематика ДЗ №3: 

Familienunternehmen in Deutschland: Eine lange Tradition.  

Ein Lokal, Restaurant oder eine Gaststätte: was ist von Deutschen beliebt. 

Unternehmensziele: Wie sind sie? /Wie sehe ich mein Privatunternehmen.  

Deutsch-ukrainische Gemeinschaftsunternehmen. 

Deutsch-ukrainische Beziehungen. 

Wirtschaftliche Krise: Wie geht es damit jetzt in der Welt/ in Deutschland/ in der 

Ukraine.   


