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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ  

1.  Перелік питань щодо знань явища граматики 

Дієвідмінювання, особові дієслівні закінчення.  

Зворотні дієслова. 

Керування дієслів (прийменник, відмінок). 

Основні форми дієслів.  

Минулі часи (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt): утворення та вживання.  

Пасивний стан. 

Інфінітивні звороти.  

Відмінок: відмінювання іменників, особових /вказівних /питальних 

займенників. 

Прикметники: вживання самостійно та з іменниками. 

Ступені порівняння прикметників.  

Сурядні сполучники. Складносурядне речення. 

Підрядні сполучники. Складнопідрядні речення.  

Прийменники.   

Порядкові числівники. 

 

2.  Перелік орієнтовних тем з розвитку навиків мовлення 

 

Мій останній день народження.  

Українська кухня. 

Традиції харчування у німецькій сім'ї.  

Моя фірмова страва.  

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

У лікаря. Я хворію.  

Як я люблю відпочивати. Моє дозвілля. 

Моє рідне місто, його історія та визначні місця.  

Берлін – столиця Німеччини, що варто відвідати.  

Київ  – столиця України, що варто подивитися.  

Моя квартира. Правила проживання в будинку.  

Моя професія. Діти чи кар’єра. 

Сімейні традиції та національні свята українців. 

Особливості святкування Різдва у каїнах німецькомовного простору. 

Типовий робочий \ вихідний  день.  

Нова громада: інші міста – інакші традиції.  

Спорт у моєму житті.  

Видатні особистості \ спортсмени України. 

Видатні особистості \ спортсмени Німеччини. 

Сучасні ЗМІ та засоби комунікації, що змінили наше життя.  

Сучасний менеджер – професія моєї мрії.  

Права людини: освіта та професія. 

Німецько-українські відносини.   
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

Дисципліна «Друга  іноземна мова спеціальності» 

1. Übersetzen Sie ins Ukrainische. 

       Deutschland und seine Vereine 

Trifft der Deutsche einen Deutschen, ist fast mit Sicherheit  ein  Verein  dabei.  Zum Gründen 

eines Vereins reichen drei Personen. Auf über  14 Millionen Autofahrer hat es seit 1903 der 

ADAC gebracht. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub e.V. ist der 15 größte Verein im 

Land. Das scheint logisch, denn man sagt, das Auto ist dem Deutschen das Wichtigste. Auch der 

Durchschnittsamerikaner organisiert sich oft in mehreren vereinsähnlichen Gesellschaften. Eine 

globale Erscheinung sind Vereine aber nicht. „Der Verein ist ein Phänomen in der westlichen 

Welt", sagt der Soziologe Dieter H. Jütting, Direktor des Instituts für Sportkultur und 

Weiterbildung der Universität Münster. 

 

 

3. Äußern Sie Ihre Meinung auf Deutsch. 

Mein Studium an der Universität und meine Berufspläne 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від «27» січня 2020 року. 

 

Старший викладач_______________  Зачепа І.М. 
                                (підпис)                                               (П.І.Б.) 

2. Wählen Sie das jeweils passende Wort / den jeweils passenden Satz aus. 

1. Welcher Satz hat dieselbe Bedeutung? Es muss die ganze Nacht hindurch geschneit haben.  

             a) Es wurde mir die ganze Nacht hindurch geträumt;   

             b) Mir gefällt es, wenn es schneit;     

             c) Diese Nacht hindurch hat geschneit. 

2. Was passt nicht?        a) Die Rede ist von meinem Vortrag auf der Konferenz;    

                                         b) Es geht um eine große Summe Geld;       

                                         c) Er redet wie gedruckt. 

3. Das Kind hat sich den Mantel …. Jetzt ist es ohne Mantel.  

             a) … ausgezogen;   b)  gekleidet;      c) eingekleidet    

4. Wo essen die Studenten eurer Uni gewöhnlich zu Mittag? – Dafür gibt es dort ... .   

             a) eine Mensa;     b)  eine Kantine;      c) eine Gaststätte  

5. Jetzt muss er sich dafür ..., welches Fach er studieren will.                                           

             a) entscheiden;   b)  sich entschließen;      c) sich entscheiden  

6. Sie haben eine falsche Nummer gewählt. Was sagen Sie?   

             a) Ich weiß Bescheid;     b) Ich bitte um Entschuldigung;      c) Es tut mir leid. 

7. Hast du deine Einladung … ?               a) angenommen;   b) abgenommen;    c) eingenommen   

8. Ist es noch nicht spät? – ..., wir müssen uns beeilen.   a) ja;       b)  nein;      c) doch  


