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«Deutsch lernen ist super!» — відома серія під-
ручників — переможців Всеукраїнських кон-
курсів підручників. Підручник для 9 класу 
відповідає рівню В1.1 згідно із Загальноєвро-
пейськими рекомендаціями з мовної освіти.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Комунікативна та діяльнісна спрямованість
• Науковість і доступність подання матеріалу
• Урахування вікових особливостей учнів
• Поступове зростання рівня складності
• Диференційований підхід. Диференційована система вправ дозволяє 

підійти індивідуально до кожного учня

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Відпрацювання вимови і тренування 
лексичного матеріалу

Введення в тему за допомогою 
зорових опор

Інтерактивне завдання

Пропозиція для домашньої роботи 
(розвиток писемного мовлення)

Формування навичок читання 
на сучасних типах текстів

Розвиток усного мовлення з використанням 
роботи у парах
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Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА. 9(9) клас
 С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ,— 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  Аудіодиск
  Робочий зошит
  Тестовий зошит

  Книга для вчителя
  Книга для читання
  Наочні матеріали

  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 
  Додатковий матеріал до уроків підручника
  Тестові завдання до кожного розділу для самоконтролю 

знань учнями
  Аудіофайли для самостійного проведення аудіювання 

й завдання для контролю розуміння почутого
  Бланки для роздрукування, що допоможуть з легкістю 

виконати письмові домашні задання

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

  interactive.ranok.com.ua
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ПЕРЕДМОВА
Навчально-методичний комплект «Deutsch lernen ist super!» 

розроблений для вивчення німецької мови як першої іноземної 
в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (9-й рік навчан-
ня). До його складу входять підручник, робочий зошит, тестовий зо-
шит, книга для читання, книга для вчителя й аудіодиск.

Навчально-методичний комплект ґрунтується на особистісно орі-
єнтованому та диференційованому підходах як новій парадигмі на-
вчання та виховання. Комунікативна та діяльнісна спрямованість 
також чітко виражена: представлений навчальний матеріал наці-
лений на формування в учнів мовленнєвих компетенцій на рівні, 
який уможливлює здійснення іншомовного спілкування в чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності (читанні, письмі, аудіюванні, говорін-
ні), що відбувається в типових ситуаціях. Основними принципами 
комплекту є автентичність джерел, інтерактивність, комунікатив-
на спрямованість, розвивальний характер, динамічність, поступове 
зростання рівня складності, урахування вікових особливостей шко-
лярів.

Використання всіх складових комплекту на уроках німецької 
мови дозволить учителям якнайефективніше подати навчальний 
матеріал, регламентований чинною програмою Міністерства освіти 
і науки України, а учням — засвоїти й відпрацювати нові лексич-
ні та граматичні структури, довести навички їх уживання в усному 
й писемному мовленні до автоматизму.

Пропоноване видання є розгорнутим календарним плануванням 
уроків німецької мови як першої іноземної в 9-х класах. Воно укла-
дене авторами навчально-методичного комплекту, тому розподіл за 
темами, а всередині тем за уроками повністю відповідає розподілу й 
послідовності матеріалу в підручнику «Deutsch lernen ist super!».

Для кожного уроку докладно перераховуються навчальні цілі, 
вказується лексичний і граматичний матеріал для засвоєння, пода-
ються номери вправ із підручника на розвиток кожної компетенції, 
домашні завдання, вказівки на виконання вправ із робочого зошита, 
а також номери тестів із тестового зошита (для уроків контролю рівня 
знань). Для зручності користування календарне планування оформ-
лене у вигляді розворотних таблиць, передбачений пустий стовпчик 
для вписування вчителем дати проведення кожного уроку.

Сподіваємося, що пропонований методичний посібник стане 
в пригоді в процесі підготовки й проведення уроків як учителям-
початківцям, так і досвідченим викладачам німецької мови.
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

	 Тема	1:	Meine	Familie	und	meine	Freunde	 (Моя	родина	 і	мої	друзі)	 (Уроки	1—11)
1 Wie 

waren 
die 
Sommer-
ferien?

Навчати описувати минулі 
літні канікули, висловлювати 
свою думку щодо канікул разом 
із батьками, формувати навички 
читання, аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 4)*

Впр. 2 (с. 4); РЗ** Впр. 3 
(с. 4), 4 
(с. 5)

Впр. 1 
(с. 4); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 5)

Впр. 6 
(с. 5); 
РЗ

Впр. 6 (с. 5); 
РЗ

2 Ich und 
meine 
nahe 
Umge-
bung

Навчати розповідати, якими 
можуть бути стосунки у родині, 
описувати стосунки у 
своїй родині, формувати 
навички аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 6)

Відмінювання  
особових при-
кметників 
(повторення).
Впр. 4 (с. 7)

Die Beziehung -en, achten 
(achtete, hat geachtet), böse 
sein auf (Akk.), schimpfen 
(schimpfte, hat geschimpft) 
auf (Akk.), Furcht haben vor 
(Dat.), sorgen (sorgte, hat 
gesorgt) für (Akk.), sich Sor-
gen machen um (Akk.), Kon-
takt haben, Krach machen.
Впр. 2, 3a (с. 6), 3c (веб-
сайт) (с. 7); РЗ

РЗ Впр. 3b 
(с. 7), 6, 
7 (с. 8)

Впр. 4 
(с. 7), 7, 
8 (с. 8); 
РЗ

Впр. 3c 
(веб-сайт) 
(с. 7), 8 (с. 8); 
РЗ

3 Streit in 
der 
Familie

Навчати називати причини, що 
можуть призвести до суперечки 
в родині, давати поради щодо 
поведінки в різних ситуаціях, 
щоб уникнути сварки, формува-
ти навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма, аудіювання, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 9)

Sich streiten (stritt sich, hat 
sich gestritten), stressen 
(stresste, hat gestresst), über-
reden (überredete, hat überre-
det), verbieten (verbot, hat 
verboten), sich wehren (wehr-
te sich, hat sich gewehrt), die 
Streitigkeit -en, stur.
РЗ

Впр. 4 
(с. 10); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 11)

Впр. 1b, 
2 (с. 9), 
3 (с. 10), 
6 (с. 11)

Впр. 7 
(с. 11); 
РЗ

Впр. 7 (с. 11) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

4 Kinder 
sind das 
höchste 
Gut

Навчати розповідати про про бле-
му сучасності, коли деякі сім’ї не 
хочуть мати дітей, висловлю вати 
свою думку щодо цієї си туації, 
вживаючи у мов лен ні підряд ні 
з’ясувальні речення, формува ти 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма, аудіюван ня, монологічного  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 12)

Die Ursache -n, die Einsam-
keit, sich entscheiden (ent-
schied sich, hat sich entschie-
den) für (Akk.), sich 
ein|schrän ken (schränkte sich 
ein, hat sich eingeschränkt), 
unter einen Hut bringen, 
kinderlos, nach wie vor.
РЗ

Впр. 4 
(с. 13)

РЗ Впр. 2, 
3 (с. 12), 
5 (с. 13)

Впр. 6 
(с. 13); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт), 6 
(с. 13) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

5 Mein 
Lebens-
lauf

Навчати розуміти інформацію 
в біографії людини, розповідати 
про людину, використовуючи на- 
 ведені дані й уживаючи мину лий 
час Präteritum, складати автобіо-
графію, формувати навич ки читан-
ня, письма й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 14)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 1a, 1b 
(веб-сайт), 2 
(с. 14); РЗ

Der Familienstand, die Staats-
angehörigkeit, absolvieren 
(absolvierte, hat absolviert), 
der Lebenslauf, tätig sein als, 
sich bewerben (bewarb sich, 
hat sich beworben) um (Akk.).
РЗ

Впр. 2 
(с. 14), 
4 (с. 15)

Впр. 3 
(с. 14), 4 
(с. 15)

Впр. 5 
(с. 15); 
РЗ

Впр. 1b (веб- 
сайт) (с. 14), 
5 (с. 15) + 
Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

  * Тут і далі: Впр. — вправа у підручнику
** Тут і далі: РЗ — вправа в робочому зошиті
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можуть призвести до суперечки 
в родині, давати поради щодо 
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свою думку щодо цієї си туації, 
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навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма, аудіюван ня, монологічного  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 12)

Die Ursache -n, die Einsam-
keit, sich entscheiden (ent-
schied sich, hat sich entschie-
den) für (Akk.), sich 
ein|schrän ken (schränkte sich 
ein, hat sich eingeschränkt), 
unter einen Hut bringen, 
kinderlos, nach wie vor.
РЗ

Впр. 4 
(с. 13)

РЗ Впр. 2, 
3 (с. 12), 
5 (с. 13)

Впр. 6 
(с. 13); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт), 6 
(с. 13) + 
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5 Mein 
Lebens-
lauf

Навчати розуміти інформацію 
в біографії людини, розповідати 
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 ведені дані й уживаючи мину лий 
час Präteritum, складати автобіо-
графію, формувати навич ки читан-
ня, письма й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 14)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 1a, 1b 
(веб-сайт), 2 
(с. 14); РЗ

Der Familienstand, die Staats-
angehörigkeit, absolvieren 
(absolvierte, hat absolviert), 
der Lebenslauf, tätig sein als, 
sich bewerben (bewarb sich, 
hat sich beworben) um (Akk.).
РЗ

Впр. 2 
(с. 14), 
4 (с. 15)

Впр. 3 
(с. 14), 4 
(с. 15)

Впр. 5 
(с. 15); 
РЗ

Впр. 1b (веб- 
сайт) (с. 14), 
5 (с. 15) + 
Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій
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Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

6 Zeige mir 
deine 
Freunde, 
und ich
sage dir, 
wer du 
bist

Навчати розповідати про своїх 
друзів, описувати зовнішність 
і характер людини, формувати 
навички читання, писемного 
й усного мовлення

РЗ Відмінювання 
прикметників 
(повторення).
РЗ

An|vertrauen (vertraute an, 
hat anvertraut), das Lä-
cheln, die Klamotten (Pl.), 
humorvoll, witzig, guter/
schlechter Laune sein.
Впр. 1 (с. 16); РЗ

Впр. 2 
(с. 16), 
3 (с. 17)

Впр. 4 
(с. 17)

Впр. 5 
(с. 17); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 17); РЗ

7 Echte 
Freund-
schaft

Навчати називати якості люди-
ни, необхідні для справжньої 
дружби, висловлювати свою 
думку про справжню дружбу, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма, монологічного  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 18)

Підрядні 
означальні 
речення 
(повторення).
Впр. 6 (с. 20); 
РЗ

Erkennen (erkannte, hat 
erkannt) an (Dat.), verzeihen 
(verzieh, hat verziehen), 
unterstützen (unterstützte, 
hat unterstützt), der Beweis 
-e, der Makel -.
Впр. 2 (с. 18); РЗ

Впр. 3 
(с. 18), 
4 (с. 20)

Впр. 5, 
6 (с. 20)

Впр. 7 
(с. 20); 
РЗ

Впр. 7 (с. 20) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

8 Unsere 
Interes-
sen

Навчати розповідати про 
інтереси й захоплення підлітків, 
проводити серед однокласни ків 
опитування за темою, формува-
ти навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

РЗ Das Interesse -n, jemandes 
Interesse teilen, sich interes-
sieren (interessierte sich, hat 
sich interessiert) für (Akk.), 
sich beschäftigen (beschäftigte 
sich, hat sich beschäftigt) mit 
(Dat.).
Впр. 1 (с. 21)

РЗ Впр. 3a, 
3b 
(веб-
сайт) 
(с. 22)

Впр. 2 
(с. 21), 4 
(с. 22)

Впр. 5 
(с. 22); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт), 5 
(с. 22) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

9— 
11

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити 
набуті мовні й мовленнєві вміння 
та навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 2 
(с. 23), 3 
(проект), 
4 (с. 24)

Впр. 1 
(с. 23), 3 
(проект) 
(с. 24); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
само оціню-
вання (c. 25); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 1 (тестовий зошит)

	 Тема	2:	Jugendkultur	 (Молодіжна	культура)	 (Уроки	12—21)

12 Mode ist 
uns 
wichtig

Навчати розповідати про моду, 
висловлювати своє ставлення до 
моди, формувати навички 
читання, письма, аудіювання, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 26)

Ступені порів-
няння прикмет-
ників і прислів-
ників. Особливі 
форми.
Впр. 4a (с. 27), 
4b (с. 28); РЗ

Das Make-up, die Wimpern-
tusche -n, das/der Lip-
gloss -, der Lidschatten -, 
schminken (schminkte, hat 
geschminkt), zerrissen.
Впр. 1 (с. 26); РЗ

Впр. 3a 
(с. 26)

Впр. 3b 
(веб-
сайт) 
(с. 27)

Впр. 2 
(с. 26), 
5, 6 
(с. 28)

Впр. 7 
(с. 28); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт)  
(с. 27), 7  
(с. 28); РЗ
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Впр. 1 (с. 16); РЗ
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(с. 16), 
3 (с. 17)
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(с. 17)

Впр. 5 
(с. 17); 
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Впр. 5 
(с. 17); РЗ
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ни, необхідні для справжньої 
дружби, висловлювати свою 
думку про справжню дружбу, 
формувати навички читання 
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й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 18)
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речення 
(повторення).
Впр. 6 (с. 20); 
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Erkennen (erkannte, hat 
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-e, der Makel -.
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(с. 18), 
4 (с. 20)
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проводити серед однокласни ків 
опитування за темою, формува-
ти навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

РЗ Das Interesse -n, jemandes 
Interesse teilen, sich interes-
sieren (interessierte sich, hat 
sich interessiert) für (Akk.), 
sich beschäftigen (beschäftigte 
sich, hat sich beschäftigt) mit 
(Dat.).
Впр. 1 (с. 21)

РЗ Впр. 3a, 
3b 
(веб-
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(с. 22)
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Впр. 3b 
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(с. 22) + 
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Lehrbuch 
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11

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити 
набуті мовні й мовленнєві вміння 
та навички, формувати навички 
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(с. 23), 3 
(проект), 
4 (с. 24)

Впр. 1 
(с. 23), 3 
(проект) 
(с. 24); 
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таблицю 
само оціню-
вання (c. 25); 
підготува-
тися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 1 (тестовий зошит)

	 Тема	2:	Jugendkultur	 (Молодіжна	культура)	 (Уроки	12—21)

12 Mode ist 
uns 
wichtig

Навчати розповідати про моду, 
висловлювати своє ставлення до 
моди, формувати навички 
читання, письма, аудіювання, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 26)

Ступені порів-
няння прикмет-
ників і прислів-
ників. Особливі 
форми.
Впр. 4a (с. 27), 
4b (с. 28); РЗ

Das Make-up, die Wimpern-
tusche -n, das/der Lip-
gloss -, der Lidschatten -, 
schminken (schminkte, hat 
geschminkt), zerrissen.
Впр. 1 (с. 26); РЗ

Впр. 3a 
(с. 26)

Впр. 3b 
(веб-
сайт) 
(с. 27)

Впр. 2 
(с. 26), 
5, 6 
(с. 28)

Впр. 7 
(с. 28); 
РЗ

Впр. 3b 
(веб-сайт)  
(с. 27), 7  
(с. 28); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

13 Wofür 
schwärmt 
die Ju-
gend?

Навчати називати й розрізняти 
молодіжні течії, описувати 
субкультури, робити інтерв’ю  
з представником якоїсь субкуль-
тури, формувати навички читан-
ня з повним розумінням змісту 
тексту, письма, аудіювання  
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 29)

Слова іншомов-
ного походжен-
ня в однині  
й множині.
Впр. 1 (с. 29)

Das Merkmal -e, der Vertre-
ter -, die Gesellschaft -en, 
das Image, entstehen (ent-
stand, ist entstanden), auf-
fällig, schäbig, der Nagel -¨-.
Впр. 2a (с. 29); РЗ

Впр. 3, 
4 (с. 30)

РЗ Впр. 2b 
(с. 29), 5 
(с. 31)

Впр. 6 
(с. 31); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 29), 6  
(с. 31); РЗ

14 Jugend-
szenen 
in der 
Ukraine

Навчати розповідати про моло-
діжні субкультури в Україні, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

РЗ Der Anhänger -, der Pony -s, 
die Umhängetasche -n, das 
Armband -¨-er, der Gürtel -, 
der Friedhof -¨-e, rebellisch.
Впр. 1a, 2 (с. 32); РЗ

Впр. 4 
(с. 33)

Впр. 3 
(с. 32)

Впр. 1b 
(с. 32), 5 
(с. 33)

Впр. 6 
(с. 33); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 33); РЗ

15 Straßen-
jugend-
kulturen

Навчати розповідати про 
вуличні субкультури й вуличних 
музикантів, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 34)

Auf|nehmen (nahm auf, hat 
aufgenommen), trampen 
(trampte, ist getrampt), der 
Aushilfsjob -s, der Schlaf-
sack -¨-e, beneiden (beneidete, 
hat beneidet), der Neid, die 
Zufriedenheit, bombastisch.
Впр. 1 (с. 34); РЗ

Впр. 3 
(с. 34), 
4 (с. 35)

Впр. 2 
(с. 34), 5 
(с. 35)

Впр. 6 
(с. 35); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 35); РЗ

16 Graffiti 
— Stra-
ßen-
kunst 
oder
Schmie-
rereien?

Навчати висловлювати свою 
дум ку про графіті, погоджува-
тися з чиєюсь думкою або 
заперечувати її, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 36)

Der Sprayer -, der Sprüher -, 
die Sprühdose -n, der Filz-
marker -, der Streifenwa-
gen -, die Handschellen (Pl.), 
das Gesetz -e, sprayen (spray-
te, hat gesprayt), illegal, ins 
Gefängnis kommen.
Впр. 2 (с. 36); РЗ

Впр. 3, 
4 
(с. 37), 
5 (с. 38)

РЗ Впр. 4 
(с. 37), 6 
(с. 38)

Впр. 7 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 37), 
7 (с. 38) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

17 Jugend 
und 
Freizeit

Навчати розповідати про різнома-
нітні види діяльності на дозвіллі 
й про різні молодіжні гуртки та 
організації, розуміти інформацію 
в календарі заходів і порівнювати 
її з текстом, виправляючи неточ-
ності, формувати навички читан-
ня, письма, діалогічного й моно-
ло гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 39)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 39); 
РЗ

Der Verband -¨-e, der Verein 
-e, die Freizeitmöglichkeiten 
(Pl.), das Gesellschaftsspiel -e, 
bei|tragen (trug bei, hat 
bei get ragen) zu (Dat.), 
mit|machen (machte mit, hat 
mitgemacht) (Akk.).
Впр. 2 (с. 39); РЗ

Впр. 3 
(с. 40)

Впр. 4, 
5b 
(с. 41)

Впр. 5a, 
6 (с. 41); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 41); РЗ
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(с. 29), 5 
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Впр. 6 
(с. 31); 
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Впр. 2a 
(веб-сайт)  
(с. 29), 6  
(с. 31); РЗ

14 Jugend-
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in der 
Ukraine

Навчати розповідати про моло-
діжні субкультури в Україні, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою, формува-
ти навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

РЗ Der Anhänger -, der Pony -s, 
die Umhängetasche -n, das 
Armband -¨-er, der Gürtel -, 
der Friedhof -¨-e, rebellisch.
Впр. 1a, 2 (с. 32); РЗ

Впр. 4 
(с. 33)

Впр. 3 
(с. 32)

Впр. 1b 
(с. 32), 5 
(с. 33)

Впр. 6 
(с. 33); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 33); РЗ

15 Straßen-
jugend-
kulturen

Навчати розповідати про 
вуличні субкультури й вуличних 
музикантів, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 34)

Auf|nehmen (nahm auf, hat 
aufgenommen), trampen 
(trampte, ist getrampt), der 
Aushilfsjob -s, der Schlaf-
sack -¨-e, beneiden (beneidete, 
hat beneidet), der Neid, die 
Zufriedenheit, bombastisch.
Впр. 1 (с. 34); РЗ

Впр. 3 
(с. 34), 
4 (с. 35)

Впр. 2 
(с. 34), 5 
(с. 35)

Впр. 6 
(с. 35); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 35); РЗ

16 Graffiti 
— Stra-
ßen-
kunst 
oder
Schmie-
rereien?

Навчати висловлювати свою 
дум ку про графіті, погоджува-
тися з чиєюсь думкою або 
заперечувати її, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 36)

Der Sprayer -, der Sprüher -, 
die Sprühdose -n, der Filz-
marker -, der Streifenwa-
gen -, die Handschellen (Pl.), 
das Gesetz -e, sprayen (spray-
te, hat gesprayt), illegal, ins 
Gefängnis kommen.
Впр. 2 (с. 36); РЗ

Впр. 3, 
4 
(с. 37), 
5 (с. 38)

РЗ Впр. 4 
(с. 37), 6 
(с. 38)

Впр. 7 
(с. 38); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 37), 
7 (с. 38) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

17 Jugend 
und 
Freizeit

Навчати розповідати про різнома-
нітні види діяльності на дозвіллі 
й про різні молодіжні гуртки та 
організації, розуміти інформацію 
в календарі заходів і порівнювати 
її з текстом, виправляючи неточ-
ності, формувати навички читан-
ня, письма, діалогічного й моно-
ло гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 39)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 39); 
РЗ

Der Verband -¨-e, der Verein 
-e, die Freizeitmöglichkeiten 
(Pl.), das Gesellschaftsspiel -e, 
bei|tragen (trug bei, hat 
bei get ragen) zu (Dat.), 
mit|machen (machte mit, hat 
mitgemacht) (Akk.).
Впр. 2 (с. 39); РЗ

Впр. 3 
(с. 40)

Впр. 4, 
5b 
(с. 41)

Впр. 5a, 
6 (с. 41); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 41); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій
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Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

18 Jugend-
herberge

Навчати розповідати про моло-
діжні бази відпочинку, вислов-
лю вати свою думку про такі 
молодіжні бази, формувати 
навич ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 42)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 42); 
РЗ

Прийменники.
Впр. 4 (с. 44); 
РЗ

Die Jugendherberge -n, 
ermöglichen (ermöglichte, hat 
ermöglicht), verfügen (verfüg-
te, hat verfügt) über (Akk.), 
die Unterkunft -¨-e, die 
Übernachtung -en, in Zusam-
menhang stehen, vielfältig.
Впр. 2 (с. 42)

Впр. 3 
(с. 42), 
4 (с. 44)

РЗ Впр. 5 
(с. 44)

Впр. 6 
(с. 44); 
РЗ

Впр. 6 (с. 44) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

19—
21

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити 
набуті мовні й мовленнєві вміння 
та навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 45), 
4 (с. 46)

Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 45); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мо о ціню ван ня 
(c. 47); підго-
туватися до 
тестової роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 2 (тестовий зошит)

	 Тема	3:	Natur	und	Wetterverhältnisse	 (Природа	та	погодні	умови)	 (Уроки	22—36)

22 Die 
Natur 
um uns 
herum

Навчати описувати різні типи 
ландшафтів, розповідати, які  
ландшафти є в Україні, 
формувати навички аудіювання, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 48)

Der Hügel -, die Quelle -n, 
die Küste -n, der Gletscher -, 
die Niederschläge (Pl.), 
münden (mündete, ist/hat 
gemündet), öde, felsig, san-
dig, steil.
Впр. 3 (с. 49); РЗ

Впр. 4a, 
4b 
(веб-
сайт) 
(с. 49)

Впр. 2 
(с. 48), 
3, 5 
(с. 49)

Впр. 6 
(с. 49); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 6 
(с. 49); РЗ

23 Natur-
schön-
heiten 
Deutsch-
lands

Знайомити з відомими німець-
ки ми ландшафтами, коменту-
вати рейтинг найулюбленіших 
пам’яток природи Німеччини, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 50)

Die Heide -n, das Moor -e, 
der Felsen -, der Wacholder -, 
das Naturdenkmal -¨-er, das 
Naturschutzgebiet -e, bewun-
dern (bewunderte, hat be-
wundert), unberührt.
Впр. 3a (с. 50)

Впр. 3b, 
4 (с. 51); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 50), 5 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 52); РЗ

24 Das 
Klima 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про клімат 
у Німеччині, порівнювати його з 
кліматом в Україні, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Die Durchschnittstemperatur 
-en, die Temperaturschwan-
kung -en, gemäßigt, konti-
nental, maritim, tropisch, 
beeinflussen (beeinflusste, 
hat beeinflusst), schwanken 
(schwankte, hat geschwankt).
Впр. 2 (с. 53); РЗ

Впр. 4 
(с. 54); 
РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 53), 5 
(с. 54)

РЗ Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 54), 
6 (с. 54) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

18 Jugend-
herberge

Навчати розповідати про моло-
діжні бази відпочинку, вислов-
лю вати свою думку про такі 
молодіжні бази, формувати 
навич ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 42)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 42); 
РЗ

Прийменники.
Впр. 4 (с. 44); 
РЗ

Die Jugendherberge -n, 
ermöglichen (ermöglichte, hat 
ermöglicht), verfügen (verfüg-
te, hat verfügt) über (Akk.), 
die Unterkunft -¨-e, die 
Übernachtung -en, in Zusam-
menhang stehen, vielfältig.
Впр. 2 (с. 42)

Впр. 3 
(с. 42), 
4 (с. 44)

РЗ Впр. 5 
(с. 44)

Впр. 6 
(с. 44); 
РЗ

Впр. 6 (с. 44) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

19—
21

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити 
набуті мовні й мовленнєві вміння 
та навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 45), 
4 (с. 46)

Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 45); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мо о ціню ван ня 
(c. 47); підго-
туватися до 
тестової роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 2 (тестовий зошит)

	 Тема	3:	Natur	und	Wetterverhältnisse	 (Природа	та	погодні	умови)	 (Уроки	22—36)

22 Die 
Natur 
um uns 
herum

Навчати описувати різні типи 
ландшафтів, розповідати, які  
ландшафти є в Україні, 
формувати навички аудіювання, 
письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 48)

Der Hügel -, die Quelle -n, 
die Küste -n, der Gletscher -, 
die Niederschläge (Pl.), 
münden (mündete, ist/hat 
gemündet), öde, felsig, san-
dig, steil.
Впр. 3 (с. 49); РЗ

Впр. 4a, 
4b 
(веб-
сайт) 
(с. 49)

Впр. 2 
(с. 48), 
3, 5 
(с. 49)

Впр. 6 
(с. 49); 
РЗ

Впр. 4b 
(веб-сайт), 6 
(с. 49); РЗ

23 Natur-
schön-
heiten 
Deutsch-
lands

Знайомити з відомими німець-
ки ми ландшафтами, коменту-
вати рейтинг найулюбленіших 
пам’яток природи Німеччини, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 50)

Die Heide -n, das Moor -e, 
der Felsen -, der Wacholder -, 
das Naturdenkmal -¨-er, das 
Naturschutzgebiet -e, bewun-
dern (bewunderte, hat be-
wundert), unberührt.
Впр. 3a (с. 50)

Впр. 3b, 
4 (с. 51); 
РЗ

РЗ Впр. 2 
(с. 50), 5 
(с. 52)

Впр. 6 
(с. 52); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 52); РЗ

24 Das 
Klima 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про клімат 
у Німеччині, порівнювати його з 
кліматом в Україні, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 53)

Die Durchschnittstemperatur 
-en, die Temperaturschwan-
kung -en, gemäßigt, konti-
nental, maritim, tropisch, 
beeinflussen (beeinflusste, 
hat beeinflusst), schwanken 
(schwankte, hat geschwankt).
Впр. 2 (с. 53); РЗ

Впр. 4 
(с. 54); 
РЗ

РЗ Впр. 3 
(с. 53), 5 
(с. 54)

РЗ Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 54), 
6 (с. 54) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

www.e-ranok.com.ua
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

25 Eine 
Wan-
derung 
durch die 
Ukraine

Навчати називати й описувати 
різні ландшафти, розповідати про 
природу і клімат в Україні, фор-
му вати навички читання, аудію- 
ван ня, писемного й усного мовлення

РЗ Питальні 
речення 
(повторення).
Впр. 3, 5 (с. 56)

Die Mannigfaltigkeit, der 
Sumpf -¨-e, der Badeort -e, 
die Waldsteppe -n, ermögli-
chen (ermöglichte, hat ermög-
licht).
Впр. 1 (с. 55); РЗ

Впр. 2b 
(с. 55), 
3 (с. 56)

Впр. 4 
(с. 56)

Впр. 2a 
(с. 55), 5 
(с. 56)

Впр. 6 
(с. 56); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 56); РЗ

26 Die vier 
Jahres-
zeiten

Навчати описувати погоду 
й явища природи у різні пори 
року, вживаючи в мовленні 
безособові речення, складати 
загадки про пори року, форму-
ва ти навички аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 57)

Безособові 
речення 
(повторення).
РЗ

Der Schneefall -¨-e, die Nord-
halbkugel, die Knospe -n, der 
Zugvogel -¨-, steigen (stieg, ist 
gestiegen), duften (duftete, hat 
geduftet) nach (Dat.), strahlen 
(strahlte, hat gestrahlt).
Впр. 2 (с. 57), 4 (с. 58); РЗ

Впр. 3a, 
3b 
(веб-
сайт) 
(с. 57)

Впр. 5 
(с. 58)

Впр. 4, 
6 (с. 58); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 57), 6  
(с. 58) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

27 Meine 
Lieb-
lingsjah-
reszeit

Навчати розповідати про улюбле-
ну пору року, вживаючи в мов лен-
ні складнопідрядні речення, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту текс-
ту, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 59)

Складносурядне 
речення.
Впр. 2, 3 
(с. 59), 5, 7 
(с. 61); РЗ

Die Laune, bester Laune 
sein, außerdem, verderben 
(verdarb, hat/ist verdorben).
РЗ

Впр. 4 
(с. 60), 
5 (с. 61)

Впр. 2 
(с. 59), 
6, 7 
(с. 61)

Впр. 8 
(с. 61); 
РЗ

Впр. 8 (с. 61) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

28 Wie ist 
das 
Wetter 
heute?

Навчати описувати погоду, ро зу-
міти інформацію у прогнозі по го-
ди, складати прогноз погоди, 
да вати поради щодо відвідування 
України в певні пори року, форму - 
вати навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 62)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1a (с. 62); 
РЗ

Die Geschwindigkeit -en, die 
Bewölkung, der Hagel, der 
Orkan -e, der Schauer -, 
heiter, bewölkt, wolkenlos, 
locker.
Впр. 2 (с. 62); РЗ

Впр. 4 
(с. 63)

Впр. 3 
(с. 62)

Впр. 1b 
(с. 62), 6 
(с. 63)

Впр. 5, 
7 (с. 63); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 63); РЗ

29 Reiche 
Boden-
schätze

Навчати називати різні види 
корисних копалин і розповідати, 
для чого їх використовують, 
коментувати інформацію про 
країни, що є найбільшими 
видобувачами копалин у світі, 
формувати навички читання, 
письма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 64)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 64)

Неозначений 
займенник 
«man» (повто-
рення).
Впр. 2b, 3 (с. 65)

Der Rohstoff -e, das Vorkom-
men -, das Erdgas, das Erdöl, 
die Kohle -n, das Eisen, das 
Erz -e, fördern (förderte, hat 
gefördert), verwenden (ver-
wandte/verwendete, hat 
verwandt/verwendet).
Словотвір: складні слова.
Впр. 2a (с. 64), 2b (с. 65); РЗ

РЗ Впр. 3, 
4 (с. 65)

Впр. 5 
(с. 65); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт) 
(с. 64), 5 
(с. 65) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

30 Erneuer-
bare 
Energien

Навчати розповідати про альтер-
на тивні джерела енергії, прово-
дити у класі дискусію про пере-
ва ги й недоліки відновлюваних 
джерел енергії, формувати на-
вички читання з повним розу-
мін ням змісту тексту, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 66)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 66)

Der Energieträger -, die Vorrä-
te (Pl.), das Kraftwerk -e, der 
Strom, erneuerbar, fossil, 
umweltfreundlich, umweltbelas-
tend, schaden (schadete, hat 
geschadet) (Dat.), verbrennen 
(verbrannte, hat verbrannt).
Впр. 2 (с. 66); РЗ

Впр. 3 
(с. 66), 
4 (с. 67)

РЗ Впр. 4, 
5 (с. 67)

Впр. 6 
(с. 67); 
РЗ

Впр. 6 (с. 67) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

25 Eine 
Wan-
derung 
durch die 
Ukraine

Навчати називати й описувати 
різні ландшафти, розповідати про 
природу і клімат в Україні, фор-
му вати навички читання, аудію- 
ван ня, писемного й усного мовлення

РЗ Питальні 
речення 
(повторення).
Впр. 3, 5 (с. 56)

Die Mannigfaltigkeit, der 
Sumpf -¨-e, der Badeort -e, 
die Waldsteppe -n, ermögli-
chen (ermöglichte, hat ermög-
licht).
Впр. 1 (с. 55); РЗ

Впр. 2b 
(с. 55), 
3 (с. 56)

Впр. 4 
(с. 56)

Впр. 2a 
(с. 55), 5 
(с. 56)

Впр. 6 
(с. 56); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 56); РЗ

26 Die vier 
Jahres-
zeiten

Навчати описувати погоду 
й явища природи у різні пори 
року, вживаючи в мовленні 
безособові речення, складати 
загадки про пори року, форму-
ва ти навички аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 57)

Безособові 
речення 
(повторення).
РЗ

Der Schneefall -¨-e, die Nord-
halbkugel, die Knospe -n, der 
Zugvogel -¨-, steigen (stieg, ist 
gestiegen), duften (duftete, hat 
geduftet) nach (Dat.), strahlen 
(strahlte, hat gestrahlt).
Впр. 2 (с. 57), 4 (с. 58); РЗ

Впр. 3a, 
3b 
(веб-
сайт) 
(с. 57)

Впр. 5 
(с. 58)

Впр. 4, 
6 (с. 58); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 57), 6  
(с. 58) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

27 Meine 
Lieb-
lingsjah-
reszeit

Навчати розповідати про улюбле-
ну пору року, вживаючи в мов лен-
ні складнопідрядні речення, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту текс-
ту, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 59)

Складносурядне 
речення.
Впр. 2, 3 
(с. 59), 5, 7 
(с. 61); РЗ

Die Laune, bester Laune 
sein, außerdem, verderben 
(verdarb, hat/ist verdorben).
РЗ

Впр. 4 
(с. 60), 
5 (с. 61)

Впр. 2 
(с. 59), 
6, 7 
(с. 61)

Впр. 8 
(с. 61); 
РЗ

Впр. 8 (с. 61) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

28 Wie ist 
das 
Wetter 
heute?

Навчати описувати погоду, ро зу-
міти інформацію у прогнозі по го-
ди, складати прогноз погоди, 
да вати поради щодо відвідування 
України в певні пори року, форму - 
вати навички читання, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 62)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1a (с. 62); 
РЗ

Die Geschwindigkeit -en, die 
Bewölkung, der Hagel, der 
Orkan -e, der Schauer -, 
heiter, bewölkt, wolkenlos, 
locker.
Впр. 2 (с. 62); РЗ

Впр. 4 
(с. 63)

Впр. 3 
(с. 62)

Впр. 1b 
(с. 62), 6 
(с. 63)

Впр. 5, 
7 (с. 63); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 63); РЗ

29 Reiche 
Boden-
schätze

Навчати називати різні види 
корисних копалин і розповідати, 
для чого їх використовують, 
коментувати інформацію про 
країни, що є найбільшими 
видобувачами копалин у світі, 
формувати навички читання, 
письма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 64)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 64)

Неозначений 
займенник 
«man» (повто-
рення).
Впр. 2b, 3 (с. 65)

Der Rohstoff -e, das Vorkom-
men -, das Erdgas, das Erdöl, 
die Kohle -n, das Eisen, das 
Erz -e, fördern (förderte, hat 
gefördert), verwenden (ver-
wandte/verwendete, hat 
verwandt/verwendet).
Словотвір: складні слова.
Впр. 2a (с. 64), 2b (с. 65); РЗ

РЗ Впр. 3, 
4 (с. 65)

Впр. 5 
(с. 65); 
РЗ

Впр. 2a 
(веб-сайт) 
(с. 64), 5 
(с. 65) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

30 Erneuer-
bare 
Energien

Навчати розповідати про альтер-
на тивні джерела енергії, прово-
дити у класі дискусію про пере-
ва ги й недоліки відновлюваних 
джерел енергії, формувати на-
вички читання з повним розу-
мін ням змісту тексту, аудіюван-
ня, писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 66)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 66)

Der Energieträger -, die Vorrä-
te (Pl.), das Kraftwerk -e, der 
Strom, erneuerbar, fossil, 
umweltfreundlich, umweltbelas-
tend, schaden (schadete, hat 
geschadet) (Dat.), verbrennen 
(verbrannte, hat verbrannt).
Впр. 2 (с. 66); РЗ

Впр. 3 
(с. 66), 
4 (с. 67)

РЗ Впр. 4, 
5 (с. 67)

Впр. 6 
(с. 67); 
РЗ

Впр. 6 (с. 67) 
+ Kopiervor-
lagen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій
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компетенцій
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завданняФоне

тичний 
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Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

31 Umwelt-
belas-
tung

Навчати розповідати про еколо-
гічні проблеми й про причини, 
через які вони виникають, 
рекон струювати текст у пра виль-
ному порядку, висловлювати  
свою думку про те, як захистити 
довкілля, формувати навички 
читання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1a 
(с. 68)

Модальне 
дієслово «müs-
sen» (повторен-
ня).
Впр. 5 (с. 70)

Die Abgase (Pl.), das Abwas-
ser -¨-, die Mülldeponie -n, 
die Ölka tastrophe -n, vergif-
ten (ver giftete, hat vergiftet), 
verursachen (verursachte, hat 
verursacht), verschmutzen 
(verschmutzte, hat ver-
schmutzt), belasten (belastete, 
hat belastet), schädlich.
Впр. 2b (с. 69); РЗ

Впр. 3 
(с. 69)

Впр. 1b, 
2a 
(с. 68), 
4, 5 
(с. 70)

Впр. 6 
(с. 70); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 70); РЗ

32 Müll-
tren-
nung

Навчати розповідати про 
сортування сміття в Німеччині, 
висловлювати свою думку про 
сортування сміття, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 71)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 71)

Die Mülltrennung, die Müll-
tonne -n, der Müllcontainer -, 
der Müllhaufen -, die Glüh-
birne -n, das Spülmittel -, 
übrig bleiben (blieb übrig, ist 
übrig geblieben), recyceln 
(recycelte, hat recycelt).
Впр. 2 (с. 71), 4 (с. 72); РЗ

Впр. 3b 
(с. 72)

РЗ Впр. 3a 
(с. 71), 
5—7 
(с. 73)

Впр. 8 
(с. 73); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 73); РЗ

33 Tier-
schutz

Навчати розповідати про види 
тварин, що зникають, і про 
світові організації, що 
займаються за хис том тваринного 
й рослин но го світу, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усно го мовлення

Впр. 1 
(с. 74)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 74)

Die Ausrottung -en, der 
Tierschützer -, gefährden 
(gefährdete, hat gefährdet), 
bedrohen (bedrohte, hat 
bedroht) von (Dat.), ausster-
ben (starb aus, ist ausgestor-
ben).
РЗ

Впр. 4 
(с. 75); 
РЗ

Впр. 2, 
3 (с. 74), 
5 (с. 76)

Впр. 6 
(с. 76); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 75), 
6 (с. 76) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

34—
36

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 77); РЗ Впр. 1, 
2 
(проект)
(с. 77), 4 
(с. 78)

Впр. 1, 
2 
(проект) 
(с. 77), 5 
(с. 78); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооціню-
вання (c. 79); 
підготуватися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 3 (тестовий зошит)

	 Тема	4:	Massenmedien	 (Засоби	масової	 інформації)	 (Уроки	37—48)
37 Wie 

sieht 
eine 
Zeitung 
aus?

Навчати називати різни типи 
газет, що існують, розповідати,  
з чого складається газета, ко мен-
тувати рейтинг газет за популяр-
ністю, знайомити із публіцистич-
ним стилем на прик ладі газет-
них статей, форму ва ти навички 
читання, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 80)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 80)

Die Tageszeitung -en, die 
Wochenzeitung -en, die Lokal-
zeitung -en, die Fachzeitschrift 
-en, das Anzeigenblatt -¨-er, 
aus|tragen (trug aus, hat 
ausgetragen), sich beschränken 
(beschränkte sich, hat sich 
beschränkt) auf (Akk.).
Впр. 3a, 3b (веб-сайт) (с. 80); 
РЗ

Впр. 4a, 
4b 
(с. 81)

Впр. 2 
(с. 80), 5 
(с. 82)

Впр. 6 
(с. 82); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 80), 
6 (с. 82); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій
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завданняФоне

тичний 
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Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

31 Umwelt-
belas-
tung

Навчати розповідати про еколо-
гічні проблеми й про причини, 
через які вони виникають, 
рекон струювати текст у пра виль-
ному порядку, висловлювати  
свою думку про те, як захистити 
довкілля, формувати навички 
читання, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1a 
(с. 68)

Модальне 
дієслово «müs-
sen» (повторен-
ня).
Впр. 5 (с. 70)

Die Abgase (Pl.), das Abwas-
ser -¨-, die Mülldeponie -n, 
die Ölka tastrophe -n, vergif-
ten (ver giftete, hat vergiftet), 
verursachen (verursachte, hat 
verursacht), verschmutzen 
(verschmutzte, hat ver-
schmutzt), belasten (belastete, 
hat belastet), schädlich.
Впр. 2b (с. 69); РЗ

Впр. 3 
(с. 69)

Впр. 1b, 
2a 
(с. 68), 
4, 5 
(с. 70)

Впр. 6 
(с. 70); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 70); РЗ

32 Müll-
tren-
nung

Навчати розповідати про 
сортування сміття в Німеччині, 
висловлювати свою думку про 
сортування сміття, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 71)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 71)

Die Mülltrennung, die Müll-
tonne -n, der Müllcontainer -, 
der Müllhaufen -, die Glüh-
birne -n, das Spülmittel -, 
übrig bleiben (blieb übrig, ist 
übrig geblieben), recyceln 
(recycelte, hat recycelt).
Впр. 2 (с. 71), 4 (с. 72); РЗ

Впр. 3b 
(с. 72)

РЗ Впр. 3a 
(с. 71), 
5—7 
(с. 73)

Впр. 8 
(с. 73); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 73); РЗ

33 Tier-
schutz

Навчати розповідати про види 
тварин, що зникають, і про 
світові організації, що 
займаються за хис том тваринного 
й рослин но го світу, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усно го мовлення

Впр. 1 
(с. 74)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 74)

Die Ausrottung -en, der 
Tierschützer -, gefährden 
(gefährdete, hat gefährdet), 
bedrohen (bedrohte, hat 
bedroht) von (Dat.), ausster-
ben (starb aus, ist ausgestor-
ben).
РЗ

Впр. 4 
(с. 75); 
РЗ

Впр. 2, 
3 (с. 74), 
5 (с. 76)

Впр. 6 
(с. 76); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 75), 
6 (с. 76) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

34—
36

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 77); РЗ Впр. 1, 
2 
(проект)
(с. 77), 4 
(с. 78)

Впр. 1, 
2 
(проект) 
(с. 77), 5 
(с. 78); 
РЗ

Заповнити 
таблицю 
самооціню-
вання (c. 79); 
підготуватися 
до тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 3 (тестовий зошит)

	 Тема	4:	Massenmedien	 (Засоби	масової	 інформації)	 (Уроки	37—48)
37 Wie 

sieht 
eine 
Zeitung 
aus?

Навчати називати різни типи 
газет, що існують, розповідати,  
з чого складається газета, ко мен-
тувати рейтинг газет за популяр-
ністю, знайомити із публіцистич-
ним стилем на прик ладі газет-
них статей, форму ва ти навички 
читання, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 80)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 80)

Die Tageszeitung -en, die 
Wochenzeitung -en, die Lokal-
zeitung -en, die Fachzeitschrift 
-en, das Anzeigenblatt -¨-er, 
aus|tragen (trug aus, hat 
ausgetragen), sich beschränken 
(beschränkte sich, hat sich 
beschränkt) auf (Akk.).
Впр. 3a, 3b (веб-сайт) (с. 80); 
РЗ

Впр. 4a, 
4b 
(с. 81)

Впр. 2 
(с. 80), 5 
(с. 82)

Впр. 6 
(с. 82); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 80), 
6 (с. 82); РЗ
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уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
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38 Rund-
funk 
und 
Fernse-
hen

Навчати розповідати про виник-
нення радіомовлення й телеба-
чення у Німеччині, вживаючи 
минулий час Präteritum, писати 
повідомлення про історію україн-
ського телебачення, фор му вати 
навички читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 83)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 83)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 4 (с. 84)

Senden (sendete, hat gesen-
det), übertragen (übertrug, 
hat übertragen), die Direkt-
übertragung -en, der Rund-
funk, die Fernsehanstalt -en, 
der Versuch -e, der Fernseh-
teilnehmer -, drahtlos.
Впр. 2 (с. 83)

Впр. 3 
(с. 83)

РЗ Впр. 5, 
6 (с. 85)

Впр. 7 
(с. 85); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 85); РЗ

39 Meine 
Lieb-
lings-
fernseh-
sendung

Навчати розповідати про улюб ле-
ні телепередачі, розуміти й ко мен-
тувати інформацію в телепрог ра-
мі, проводити серед однокласни ків 
опитування про їхні улюблені 
телепередачі, формувати навички 
вибіркового читання, аудіювання, 
письма, діалогічного й 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 86)

Дроби.
РЗ

Die Einschaltquote -n, die 
Daily Soap -s, die Doku-Rei-
he -n.
Впр. 2 (с. 86)

Впр. 3 
(с. 86)

РЗ Впр. 2, 
3 (с. 86), 
4 (с. 87), 
5, 6 
(с. 88)

Впр. 7 
(с. 88); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 88); РЗ

40 Das 
moderne 
Fernse-
hen

Навчати розповідати про 
сучасне телебачення та про його 
вплив на людину, проводити 
дискусію за темою, погоджува-
тися з точкою зору інших 
і відстоювати власну, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 89)

Die Quelle -n, unterhaltsam, 
informativ, brutal, das 
Fernsehangebot, glotzen 
(glotzte, hat geglotzt), die 
Entspannung.
Впр. 1, 3b (с. 89); РЗ

Впр. 3a 
(с. 89)

Впр. 5a, 
5b 
(веб-
сайт) 
(с. 90)

Впр. 2 
(с. 89), 
4, 6 
(с. 90)

Впр. 7 
(с. 90); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 7 
(с. 90) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

41 Warum 
ärgert 
mich die 
Wer-
bung?

Навчати висловлювати свою 
думку щодо реклами, називати 
аргументи за і проти реклами, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою й писати 
коментар до опитування, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення умови 
зі сполучником 
«wenn».
Впр. 2 (с. 91); 
РЗ

Die Einflussnahme, werben 
(warb, hat geworben) für 
(Akk.), lästig, ernst, zielstre-
big, grausam, ärgerlich, 
lügnerisch.
Впр. 1, 2 (с. 91); РЗ

Впр. 3a 
(с. 91), 
3b 
(с. 93)

Впр. 4, 
5 (с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

42 Kommu-
nika-
tions mit-
tel heute

Навчати розповідати про сучасні 
засоби комунікації, повідомляти, 
для чого використовують різні 
прилади й пристрої, вживаючи 
в мовленні інфінітивні групи 
«um … zu», «(an)statt … zu», 
«ohne … zu», формувати 
навички читання, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1a, 
1b 
(с. 94)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1b (с. 94)
Інфінітивні гру-
пи «um … zu», 
«(an)statt … zu», 
«ohne … zu».
Впр. 3a, 3b, 3c 
(веб-сайт)  
(с. 95); РЗ

Das Notebook -s, der iPod -s, 
die Software -s, das 
Passwort -¨-er, digital, trag-
bar.
Впр. 2 (с. 94); РЗ

Впр. 4 
(с. 96)

Впр. 3b, 
(с. 95), 5 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 3c (веб- 
сайт) (с. 95), 
6 (с. 96); РЗ
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38 Rund-
funk 
und 
Fernse-
hen

Навчати розповідати про виник-
нення радіомовлення й телеба-
чення у Німеччині, вживаючи 
минулий час Präteritum, писати 
повідомлення про історію україн-
ського телебачення, фор му вати 
навички читання, аудію вання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 83)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 83)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 4 (с. 84)

Senden (sendete, hat gesen-
det), übertragen (übertrug, 
hat übertragen), die Direkt-
übertragung -en, der Rund-
funk, die Fernsehanstalt -en, 
der Versuch -e, der Fernseh-
teilnehmer -, drahtlos.
Впр. 2 (с. 83)

Впр. 3 
(с. 83)

РЗ Впр. 5, 
6 (с. 85)

Впр. 7 
(с. 85); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 85); РЗ

39 Meine 
Lieb-
lings-
fernseh-
sendung

Навчати розповідати про улюб ле-
ні телепередачі, розуміти й ко мен-
тувати інформацію в телепрог ра-
мі, проводити серед однокласни ків 
опитування про їхні улюблені 
телепередачі, формувати навички 
вибіркового читання, аудіювання, 
письма, діалогічного й 
монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 86)

Дроби.
РЗ

Die Einschaltquote -n, die 
Daily Soap -s, die Doku-Rei-
he -n.
Впр. 2 (с. 86)

Впр. 3 
(с. 86)

РЗ Впр. 2, 
3 (с. 86), 
4 (с. 87), 
5, 6 
(с. 88)

Впр. 7 
(с. 88); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 88); РЗ

40 Das 
moderne 
Fernse-
hen

Навчати розповідати про 
сучасне телебачення та про його 
вплив на людину, проводити 
дискусію за темою, погоджува-
тися з точкою зору інших 
і відстоювати власну, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 89)

Die Quelle -n, unterhaltsam, 
informativ, brutal, das 
Fernsehangebot, glotzen 
(glotzte, hat geglotzt), die 
Entspannung.
Впр. 1, 3b (с. 89); РЗ

Впр. 3a 
(с. 89)

Впр. 5a, 
5b 
(веб-
сайт) 
(с. 90)

Впр. 2 
(с. 89), 
4, 6 
(с. 90)

Впр. 7 
(с. 90); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 7 
(с. 90) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

41 Warum 
ärgert 
mich die 
Wer-
bung?

Навчати висловлювати свою 
думку щодо реклами, називати 
аргументи за і проти реклами, 
проводити серед однокласників 
опитування за темою й писати 
коментар до опитування, 
формувати навички читання 
з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного 
й монологічного мовлення

РЗ Підрядне 
речення умови 
зі сполучником 
«wenn».
Впр. 2 (с. 91); 
РЗ

Die Einflussnahme, werben 
(warb, hat geworben) für 
(Akk.), lästig, ernst, zielstre-
big, grausam, ärgerlich, 
lügnerisch.
Впр. 1, 2 (с. 91); РЗ

Впр. 3a 
(с. 91), 
3b 
(с. 93)

Впр. 4, 
5 (с. 93)

Впр. 6 
(с. 93); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 93); РЗ

42 Kommu-
nika-
tions mit-
tel heute

Навчати розповідати про сучасні 
засоби комунікації, повідомляти, 
для чого використовують різні 
прилади й пристрої, вживаючи 
в мовленні інфінітивні групи 
«um … zu», «(an)statt … zu», 
«ohne … zu», формувати 
навички читання, письма  
й монологічного мовлення

Впр. 1a, 
1b 
(с. 94)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1b (с. 94)
Інфінітивні гру-
пи «um … zu», 
«(an)statt … zu», 
«ohne … zu».
Впр. 3a, 3b, 3c 
(веб-сайт)  
(с. 95); РЗ

Das Notebook -s, der iPod -s, 
die Software -s, das 
Passwort -¨-er, digital, trag-
bar.
Впр. 2 (с. 94); РЗ

Впр. 4 
(с. 96)

Впр. 3b, 
(с. 95), 5 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 96); 
РЗ

Впр. 3c (веб- 
сайт) (с. 95), 
6 (с. 96); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

43 Ohne In-
ternet 
geht
es gar 
nicht 
mehr

Навчати розповідати про роль 
мережі Інтернет у житті люди-
ни, повідомляти, для чого 
можна використовувати 
Інтернет, формувати навички 
читання, аудіювання, писемного 
й усного мовлення

РЗ Інфінітивні 
групи «um … 
zu», «(an)statt 
… zu», «ohne … 
zu».
Впр. 5 (с. 98); 
РЗ

Der Chat -s, der Internet-
boom, das Netzwerk -e, 
bedienen (bediente, hat 
bedient).
Впр. 1, 2 (с. 97), 4b (с. 98)

Впр. 4a 
(с. 97)

Впр. 3 
(с. 97)

Впр. 5 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 4a (веб- 
сайт) (с. 97), 
6 (с. 98) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

44 Beliebte 
Websites

Навчати називати різні типи 
веб-сайтів і розповідати про їхнє 
призначення, проводити серед 
однокласників опитування  про 
їхні улюблені веб-сайти, форму-
вати навички селективного 
читання, письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 99)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 99); 
РЗ

Die Website -s, der/das  
Blog -s, das Netzwerk -e,  
das Fo rum (Foren),  
die Homepage -s.
Впр. 2, 3 (с. 99); РЗ

Впр. 4 
(с. 100)

Впр. 3 
(с. 99), 
5, 6 
(с. 101)

Впр. 6 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 101); РЗ

45 Die 
Massen-
medien 
in der 
Ukraine

Навчати розповідати про засоби 
масової інформації в Україні, 
коментувати рейтинг 
найулюбленіших телеканалів, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 102)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 102); 
РЗ

Die Behörde -n, der Presse-
markt, die Nachrichtenagen-
tur -en, das Suchnetzwerk 
-e.
РЗ

Впр. 4 
(с. 102), 
5 (с. 103)

Впр. 2, 3 
(с. 102), 5, 
6 (с. 103)

Впр. 6 
(с. 103); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 103); РЗ

46—
48

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

Впр. 6 (с. 105); 
РЗ

РЗ Впр. 1,  
2 
(проект), 
3 (с. 104), 
6 (с. 105)

Впр. 1,  
2 
(проект), 
4 (с. 104), 
6 (с. 105); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мо оцінюван ня 
(c. 106); підго-
ту ватися до 
тестової роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 4 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення 
(тестовий зошит)

	 Тема	5:	Wissenschaft	und	Technik	 (Наука	 і	 технології)	 (Уроки	49—60)

49 Wie 
wichtig 
ist die 
Wissen-
schaft?

Навчати розповідати про роль 
науки й техніки в житті людини, 
вживаючи інфінітиви з часткою 
«zu», складати рейтинг найваж-
ливіших винаходів людства  
й обґрунтовувати свій вибір, 
формувати навички читання, 
письма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 107)

Вживання 
неозначеної 
форми 
дієслів із 
часткою «zu» 
(повторення).
Впр. 3 (с. 107); 
РЗ

Die Erfindung -en, das Ding 
-e, der PC -s, der Laptop -s, 
die Heizung.
Впр. 2 (с. 107); РЗ

Впр. 4b, 
4c 
(с. 108)

Впр. 1b, 
3 (с. 107), 
4a 
(с. 108),  
5 (с. 109)

Впр. 6 
(с. 109); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 109) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

43 Ohne In-
ternet 
geht
es gar 
nicht 
mehr

Навчати розповідати про роль 
мережі Інтернет у житті люди-
ни, повідомляти, для чого 
можна використовувати 
Інтернет, формувати навички 
читання, аудіювання, писемного 
й усного мовлення

РЗ Інфінітивні 
групи «um … 
zu», «(an)statt 
… zu», «ohne … 
zu».
Впр. 5 (с. 98); 
РЗ

Der Chat -s, der Internet-
boom, das Netzwerk -e, 
bedienen (bediente, hat 
bedient).
Впр. 1, 2 (с. 97), 4b (с. 98)

Впр. 4a 
(с. 97)

Впр. 3 
(с. 97)

Впр. 5 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 98); 
РЗ

Впр. 4a (веб- 
сайт) (с. 97), 
6 (с. 98) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

44 Beliebte 
Websites

Навчати називати різні типи 
веб-сайтів і розповідати про їхнє 
призначення, проводити серед 
однокласників опитування  про 
їхні улюблені веб-сайти, форму-
вати навички селективного 
читання, письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 99)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 99); 
РЗ

Die Website -s, der/das  
Blog -s, das Netzwerk -e,  
das Fo rum (Foren),  
die Homepage -s.
Впр. 2, 3 (с. 99); РЗ

Впр. 4 
(с. 100)

Впр. 3 
(с. 99), 
5, 6 
(с. 101)

Впр. 6 
(с. 101); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 101); РЗ

45 Die 
Massen-
medien 
in der 
Ukraine

Навчати розповідати про засоби 
масової інформації в Україні, 
коментувати рейтинг 
найулюбленіших телеканалів, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 102)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 102); 
РЗ

Die Behörde -n, der Presse-
markt, die Nachrichtenagen-
tur -en, das Suchnetzwerk 
-e.
РЗ

Впр. 4 
(с. 102), 
5 (с. 103)

Впр. 2, 3 
(с. 102), 5, 
6 (с. 103)

Впр. 6 
(с. 103); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 103); РЗ

46—
48

Wieder-
holung

Навчати працювати над 
проектом, закріпити набуті 
мовні й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

Впр. 6 (с. 105); 
РЗ

РЗ Впр. 1,  
2 
(проект), 
3 (с. 104), 
6 (с. 105)

Впр. 1,  
2 
(проект), 
4 (с. 104), 
6 (с. 105); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мо оцінюван ня 
(c. 106); підго-
ту ватися до 
тестової роботи 
(веб-сайт)

Тестова робота № 4 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення 
(тестовий зошит)

	 Тема	5:	Wissenschaft	und	Technik	 (Наука	 і	 технології)	 (Уроки	49—60)

49 Wie 
wichtig 
ist die 
Wissen-
schaft?

Навчати розповідати про роль 
науки й техніки в житті людини, 
вживаючи інфінітиви з часткою 
«zu», складати рейтинг найваж-
ливіших винаходів людства  
й обґрунтовувати свій вибір, 
формувати навички читання, 
письма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1a 
(с. 107)

Вживання 
неозначеної 
форми 
дієслів із 
часткою «zu» 
(повторення).
Впр. 3 (с. 107); 
РЗ

Die Erfindung -en, das Ding 
-e, der PC -s, der Laptop -s, 
die Heizung.
Впр. 2 (с. 107); РЗ

Впр. 4b, 
4c 
(с. 108)

Впр. 1b, 
3 (с. 107), 
4a 
(с. 108),  
5 (с. 109)

Впр. 6 
(с. 109); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 109) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

50 Die 
Erfin-
dungen 
der 
Deut-
schen

Знайомити з німецькими вина-
хідниками, навчати розповідати 
про винаходи німців, вживаючи 
в мовленні пасивний стан 
діє слів, формувати навички 
читання, аудіювання, писем-
ного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 110)

Основні форми 
дієслова 
(повторення).
Впр. 1 (с. 110)
Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 3b (с. 111), 
3c, 4 (с. 112), 
5a, 5b (веб-сайт) 
(с. 113); РЗ

Der Erfinder -, der Buch-
druck, erfinden (erfand, hat 
erfunden).
Впр. 2 (с. 110)

Впр. 3a 
(с. 111)

РЗ Впр. 4 
(с. 112)

Впр. 6 
(с. 113); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 6 
(с. 113); РЗ

51 Weltbe-
kannte 
Forscher

Навчати розповідати про все світ-
ньо відомих винахідників, прово-
дити серед однокласників опиту-
вання за темою й коменту вати 
результати опитування, формува-
ти навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 114)

Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 3a (с. 115)

Der Forscher -, das Genie -s, 
der Wegbereiter -, hervorra-
gend, bewerten (bewertete, 
hat bewertet).
РЗ

Впр. 2 
(с. 114), 
3a 
(с. 115)

Впр. 3a, 
3b 
(с. 115)

Впр. 4 
(с. 115); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 115); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 115); РЗ

52 Rudolf 
Diesel 
und sein 
Motor

Навчати розповідати про життя 
й винаходи видатного німець-
кого вченого Рудольфа Дизеля, 
складати біографію вченого  
у вигляді таблиці, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 116)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 116)

Her|stellen (stellte her, hat 
hergestellt), an|melden 
(meldete an, hat angemel-
det), auf|lösen (löste auf, 
hat aufgelöst), aus|rüsten 
(rüstete aus, hat ausgerüs-
tet).
Впр. 2 (с. 116); РЗ

Впр. 3b 
(с. 116), 
4a 
(с. 117); 
РЗ

Впр. 3a 
(с. 116), 
4b 
(с. 117)

Впр. 5 
(с. 117); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 116), 
5 (с. 117); РЗ

53 Ukraini-
sche 
Wissen-
schaftler

Навчати називати видатних ук-
раїнських вчених і галузі, в яких 
вони прославилися, розпо відати 
про життя й науко ву діяль ність 
українського вченого й винахід-
ника Євгена Патона, формувати 
навички читання з повним розу-
мін ням змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 118)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 118)

Graduieren (graduierte, hat 
graduiert), das Schweißen, 
das Eisenbahnwesen, der 
Brückenbau, renommiert, 
ein|weihen (weihte ein, hat 
eingeweiht), auf dem Gebiet.
РЗ

Впр. 3 
(с. 118), 
4, 5 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 119)

Впр. 2 
(с. 118)

Впр. 6 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 119); РЗ

54 Umgang 
mit der 
Technik

Навчати називати різні побутові 
прилади й розповідати про їхнє 
призначення, вживаючи 
дієслова в пасивному стані, 
повідомляти, як правильно 
поводитися з технікою, складати 
інструкцію з використання 
якогось побутового приладу, 
формувати навички аудіювання, 
письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 120)

Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 4 (с. 121), 
6 (с. 122); РЗ

Das Haushaltsgerät -e, das 
Bügeleisen -, die Geschirrspül-
maschine -n, der Haartrock-
ner -, die Anleitung -en, die 
Fernbedienung -en, ein|schal-
ten (schaltete ein, hat einge-
schaltet), aus|schalten (schal-
tete aus, hat ausgeschaltet), 
auf|laden (lud auf, hat aufge-
laden), speichern (speicherte, 
hat gespeichert).
Впр. 1, 3a (с. 120), 3b 
(с. 121), 5 (с. 122)

РЗ Впр. 2 
(с. 120), 
5 (с. 122)

Впр. 6, 7 
(с. 122); 
РЗ

Впр. 3a 
(веб-сайт) 
(с. 120), 7 
(с. 122) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

50 Die 
Erfin-
dungen 
der 
Deut-
schen

Знайомити з німецькими вина-
хідниками, навчати розповідати 
про винаходи німців, вживаючи 
в мовленні пасивний стан 
діє слів, формувати навички 
читання, аудіювання, писем-
ного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 110)

Основні форми 
дієслова 
(повторення).
Впр. 1 (с. 110)
Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 3b (с. 111), 
3c, 4 (с. 112), 
5a, 5b (веб-сайт) 
(с. 113); РЗ

Der Erfinder -, der Buch-
druck, erfinden (erfand, hat 
erfunden).
Впр. 2 (с. 110)

Впр. 3a 
(с. 111)

РЗ Впр. 4 
(с. 112)

Впр. 6 
(с. 113); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 6 
(с. 113); РЗ

51 Weltbe-
kannte 
Forscher

Навчати розповідати про все світ-
ньо відомих винахідників, прово-
дити серед однокласників опиту-
вання за темою й коменту вати 
результати опитування, формува-
ти навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 114)

Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 3a (с. 115)

Der Forscher -, das Genie -s, 
der Wegbereiter -, hervorra-
gend, bewerten (bewertete, 
hat bewertet).
РЗ

Впр. 2 
(с. 114), 
3a 
(с. 115)

Впр. 3a, 
3b 
(с. 115)

Впр. 4 
(с. 115); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 115); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 115); РЗ

52 Rudolf 
Diesel 
und sein 
Motor

Навчати розповідати про життя 
й винаходи видатного німець-
кого вченого Рудольфа Дизеля, 
складати біографію вченого  
у вигляді таблиці, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 116)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 116)

Her|stellen (stellte her, hat 
hergestellt), an|melden 
(meldete an, hat angemel-
det), auf|lösen (löste auf, 
hat aufgelöst), aus|rüsten 
(rüstete aus, hat ausgerüs-
tet).
Впр. 2 (с. 116); РЗ

Впр. 3b 
(с. 116), 
4a 
(с. 117); 
РЗ

Впр. 3a 
(с. 116), 
4b 
(с. 117)

Впр. 5 
(с. 117); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 116), 
5 (с. 117); РЗ

53 Ukraini-
sche 
Wissen-
schaftler

Навчати називати видатних ук-
раїнських вчених і галузі, в яких 
вони прославилися, розпо відати 
про життя й науко ву діяль ність 
українського вченого й винахід-
ника Євгена Патона, формувати 
навички читання з повним розу-
мін ням змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 118)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 118)

Graduieren (graduierte, hat 
graduiert), das Schweißen, 
das Eisenbahnwesen, der 
Brückenbau, renommiert, 
ein|weihen (weihte ein, hat 
eingeweiht), auf dem Gebiet.
РЗ

Впр. 3 
(с. 118), 
4, 5 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 119)

Впр. 2 
(с. 118)

Впр. 6 
(с. 119); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 119); РЗ

54 Umgang 
mit der 
Technik

Навчати називати різні побутові 
прилади й розповідати про їхнє 
призначення, вживаючи 
дієслова в пасивному стані, 
повідомляти, як правильно 
поводитися з технікою, складати 
інструкцію з використання 
якогось побутового приладу, 
формувати навички аудіювання, 
письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 120)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 120)

Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 4 (с. 121), 
6 (с. 122); РЗ

Das Haushaltsgerät -e, das 
Bügeleisen -, die Geschirrspül-
maschine -n, der Haartrock-
ner -, die Anleitung -en, die 
Fernbedienung -en, ein|schal-
ten (schaltete ein, hat einge-
schaltet), aus|schalten (schal-
tete aus, hat ausgeschaltet), 
auf|laden (lud auf, hat aufge-
laden), speichern (speicherte, 
hat gespeichert).
Впр. 1, 3a (с. 120), 3b 
(с. 121), 5 (с. 122)

РЗ Впр. 2 
(с. 120), 
5 (с. 122)

Впр. 6, 7 
(с. 122); 
РЗ

Впр. 3a 
(веб-сайт) 
(с. 120), 7 
(с. 122) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ
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лінгвістичних  
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55 Neue 
Techno-
logien —
Pro und 
Kontra

Навчати розповідати про сучас-
ні технології й висловлювати 
своє ставлення до цього, форму-
вати навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 123)

Пасивний стан 
дієслів.
РЗ

Die Chance -n, das Risiko 
-ken, genetisch veränderte 
Organismen (GVO), Angst 
haben vor (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 123), 
4 (с. 124); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 123), 
5 (с. 124)

Впр. 6 
(с. 124); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 124) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

56 Kann 
die 
Wissen-
schaft
zerstöre-
risch 
sein?

Навчати розповідати про 
негативний вплив технічного 
прогресу й деяких винаходів на 
довкілля й людину, розподіляти 
винаходи людства на корисні та 
шкідливі, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Пасивний стан 
дієслів.
РЗ

Zerstören (zerstörte, hat 
zerstört), zerstörerisch, über-
flüssig, der Fortschritt -e, 
die Waffe -n, die Kernener-
gie, die Festplatte.
Впр. 1 (с. 125)

Впр. 3 
(с. 125)

РЗ Впр. 2 
(с. 125), 
4 (с. 126)

Впр. 5 
(с. 126); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 125), 
5 (с. 126); РЗ

57 Jugend 
forscht

Навчати розповідати про 
винаходи молоді й про наукове 
змагання, що проводиться серед 
молоді у Німеччині, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 127)

Словотвір: 
склад ні слова.
Впр. 1 (с. 127); 
РЗ
Субстантивація 
прикметників 
(повторення).
РЗ

Zeit kosten, die Mühe,  
der Holzgaskocher -,  
der Einsatz -¨-e, bundesweit.
Впр. 2 (с. 127); РЗ

Впр. 3 
(с. 127), 
4 (с. 128)

Впр. 2 
(с. 127)

Впр. 5 
(с. 128); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 128) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

58—
60

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні  
й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 129), 
4 (с. 130)

Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 129); 
РЗ

Заповнити 
таблицю само-
оцінюван  ня 
(c. 131); підго-
туватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 5 (тестовий зошит)

	 Тема	6:	Deutschland	 (Німеччина)	 (Уроки	61—72)

61 Deutsch-
land 
geogra-
fisch 
gesehen

Навчати розповідати про геогра-
фічне положення Німеччини, 
розгадувати вікторину про 
гео графічні об’єкти Німеччини  
й складати таку вікторину, 
форму вати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 132)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 5 (с. 134), 
6a, 6b, 6c (веб-
сайт) (с. 135); 
РЗ

Grenzen (grenzte, hat ge-
grenzt) an (Akk.), münden 
(mündete, ist/hat gemündet) 
in (Akk.).
Впр. 2 (с. 132), 5 (с. 134); 
РЗ

Впр. 3, 4 
(с. 133)

Впр. 3 
(с. 133)

Впр. 4 
(с. 133)

Впр. 7 
(с. 135); 
РЗ

Впр. 6c 
(веб-сайт), 7 
(с. 135); РЗ
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55 Neue 
Techno-
logien —
Pro und 
Kontra

Навчати розповідати про сучас-
ні технології й висловлювати 
своє ставлення до цього, форму-
вати навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 123)

Пасивний стан 
дієслів.
РЗ

Die Chance -n, das Risiko 
-ken, genetisch veränderte 
Organismen (GVO), Angst 
haben vor (Dat.).
РЗ

Впр. 3 
(с. 123), 
4 (с. 124); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 123), 
5 (с. 124)

Впр. 6 
(с. 124); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 124) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

56 Kann 
die 
Wissen-
schaft
zerstöre-
risch 
sein?

Навчати розповідати про 
негативний вплив технічного 
прогресу й деяких винаходів на 
довкілля й людину, розподіляти 
винаходи людства на корисні та 
шкідливі, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Пасивний стан 
дієслів.
РЗ

Zerstören (zerstörte, hat 
zerstört), zerstörerisch, über-
flüssig, der Fortschritt -e, 
die Waffe -n, die Kernener-
gie, die Festplatte.
Впр. 1 (с. 125)

Впр. 3 
(с. 125)

РЗ Впр. 2 
(с. 125), 
4 (с. 126)

Впр. 5 
(с. 126); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 125), 
5 (с. 126); РЗ

57 Jugend 
forscht

Навчати розповідати про 
винаходи молоді й про наукове 
змагання, що проводиться серед 
молоді у Німеччині, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 127)

Словотвір: 
склад ні слова.
Впр. 1 (с. 127); 
РЗ
Субстантивація 
прикметників 
(повторення).
РЗ

Zeit kosten, die Mühe,  
der Holzgaskocher -,  
der Einsatz -¨-e, bundesweit.
Впр. 2 (с. 127); РЗ

Впр. 3 
(с. 127), 
4 (с. 128)

Впр. 2 
(с. 127)

Впр. 5 
(с. 128); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 128) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

58—
60

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні  
й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1 
(проект), 
3 (с. 129), 
4 (с. 130)

Впр. 1 
(проект), 
2 (с. 129); 
РЗ

Заповнити 
таблицю само-
оцінюван  ня 
(c. 131); підго-
туватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 5 (тестовий зошит)

	 Тема	6:	Deutschland	 (Німеччина)	 (Уроки	61—72)

61 Deutsch-
land 
geogra-
fisch 
gesehen

Навчати розповідати про геогра-
фічне положення Німеччини, 
розгадувати вікторину про 
гео графічні об’єкти Німеччини  
й складати таку вікторину, 
форму вати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, писемного  
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 132)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 5 (с. 134), 
6a, 6b, 6c (веб-
сайт) (с. 135); 
РЗ

Grenzen (grenzte, hat ge-
grenzt) an (Akk.), münden 
(mündete, ist/hat gemündet) 
in (Akk.).
Впр. 2 (с. 132), 5 (с. 134); 
РЗ

Впр. 3, 4 
(с. 133)

Впр. 3 
(с. 133)

Впр. 4 
(с. 133)

Впр. 7 
(с. 135); 
РЗ

Впр. 6c 
(веб-сайт), 7 
(с. 135); РЗ
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62 Das 
Land 
und 
seine 
Men-
schen

Навчати розповідати про насе-
лен ня Німеччини, коментувати 
статистичні дані, знайомити 
з традиціями національних 
меншин, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 136)

Der Ausländer -, die Minder-
heit -en, die Lausitz, der 
Staatsangehörige -n, die 
Tracht -en, der Pate -n.
Впр. 1 (с. 136); РЗ

Впр. 4b 
(с. 137), 
5 
(с. 138); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 136)

Впр. 3 
(с. 136), 
4a 
(с. 137), 6 
(с. 138)

Впр. 7 
(с. 138); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 138) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

63 Die 
deutsche 
Haupt-
stadt

Навчати розповідати про столи-
цю Німеччини та її визначні 
місця, знайомити з історією 
Берліна, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 139)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 139)

Die Erwähnung -en,  
der Widerstand, der Höhe-
punkt -e, die Regierung -en, 
vereinigen (vereinigte, hat 
vereinigt), ein Ende setzen.
РЗ

Впр. 3 
(с. 139)

РЗ Впр. 2 
(с. 139), 4 
(с. 140)

Впр. 5 
(с. 140); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 139), 
5 (с. 140) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

64 Berliner 
Mauer

Знайомити з історичними фак та-
ми про Берлінський мур, на вча ти 
розповідати про Берлінсь кий мур, 
висловлювати свою думку про 
життя західних і східних нім ців 
за часів існування Бер лінського 
муру, формувати навич ки читан-
ня з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 141)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 141)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 5 (с. 142); 
РЗ

Die Wiedervereinigung -en, 
der Mauerfall, der Flucht-
versuch -e, der Rest -e, 
fliehen (floh, ist geflohen), 
erschießen (erschoss, hat 
erschossen).
Впр. 3 (с. 141)

Впр. 4 
(с. 141); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 141), 6 
(с. 143)

Впр. 7 
(с. 143); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 143); РЗ

65 Eine 
deutsche 
Stadt

Навчати розповідати про Дрез-
ден і його визначні місця, готу-
ва ти презентацію про інші міста 
Німеччини, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 144)

Das Bauwerk -e, die Welt-
kulturerbestätte -n, der 
Zwinger, der Sitz -e.
РЗ

Впр. 3c, 
4 (с. 145)

РЗ Впр. 2, 3 
(с. 144), 
5 (с. 145); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 145); 
РЗ

Впр. 3c 
(веб-сайт), 6 
(с. 145) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

66 Deut-
sche 
Sehens-
würdig-
keiten

Навчати розповідати про попу-
ляр ні визначні місця Німеччи-
ни, складати й коментувати 
рейтинг визначних місць, фор-
мувати навички читання, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 146)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 146)
Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 4 (с. 148); 
РЗ

Die Kathedrale -n, das 
Mahnmal -¨-er, errichten 
(errichtete, hat errichtet), 
wieder aufbauen (baute 
wieder auf, hat wieder 
aufgebaut), der Entwurf -¨-e.
Впр. 2 (с. 146); РЗ

Впр. 3b 
(с. 147)

Впр. 3a 
(с. 147), 
5 (с. 148)

Впр. 6 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 2 (веб-
сайт) (с. 146), 
6 (с. 148); РЗ

67 Eine 
Reise 
durch 
Deutsch-
land

Навчати розповідати про 
німець кі міста та їхні принади, 
розв’язувати загадки про міста, 
складати маршрут подорожі 
Німеччиною й розповідати про 
подорож, формувати навички 
читання, аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 149)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 149)

Підрядне озна-
чальне речення.
Впр. 3 (с. 150); 
РЗ

Die Messe -n, die Metropo-
le -n, gelten (galt, hat gegol-
ten) als (Nom.).
Впр. 2a (с. 149)

Впр. 4 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 5a, 
5b 
(веб-
сайт) 
(с. 151)

Впр. 2b 
(с. 149), 
3 (с. 150), 
6 (с. 151)

Впр. 7 
(с. 151); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 7 
(с. 151); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій
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завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

62 Das 
Land 
und 
seine 
Men-
schen

Навчати розповідати про насе-
лен ня Німеччини, коментувати 
статистичні дані, знайомити 
з традиціями національних 
меншин, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 136)

Der Ausländer -, die Minder-
heit -en, die Lausitz, der 
Staatsangehörige -n, die 
Tracht -en, der Pate -n.
Впр. 1 (с. 136); РЗ

Впр. 4b 
(с. 137), 
5 
(с. 138); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 136)

Впр. 3 
(с. 136), 
4a 
(с. 137), 6 
(с. 138)

Впр. 7 
(с. 138); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 138) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

63 Die 
deutsche 
Haupt-
stadt

Навчати розповідати про столи-
цю Німеччини та її визначні 
місця, знайомити з історією 
Берліна, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 139)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 139)

Die Erwähnung -en,  
der Widerstand, der Höhe-
punkt -e, die Regierung -en, 
vereinigen (vereinigte, hat 
vereinigt), ein Ende setzen.
РЗ

Впр. 3 
(с. 139)

РЗ Впр. 2 
(с. 139), 4 
(с. 140)

Впр. 5 
(с. 140); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 139), 
5 (с. 140) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

64 Berliner 
Mauer

Знайомити з історичними фак та-
ми про Берлінський мур, на вча ти 
розповідати про Берлінсь кий мур, 
висловлювати свою думку про 
життя західних і східних нім ців 
за часів існування Бер лінського 
муру, формувати навич ки читан-
ня з повним розумінням змісту 
тексту, письма, діалогічного  
й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 141)

Віддієслівні 
іменники.
Впр. 1 (с. 141)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 5 (с. 142); 
РЗ

Die Wiedervereinigung -en, 
der Mauerfall, der Flucht-
versuch -e, der Rest -e, 
fliehen (floh, ist geflohen), 
erschießen (erschoss, hat 
erschossen).
Впр. 3 (с. 141)

Впр. 4 
(с. 141); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 141), 6 
(с. 143)

Впр. 7 
(с. 143); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 143); РЗ

65 Eine 
deutsche 
Stadt

Навчати розповідати про Дрез-
ден і його визначні місця, готу-
ва ти презентацію про інші міста 
Німеччини, формувати навички 
читання, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 144)

Das Bauwerk -e, die Welt-
kulturerbestätte -n, der 
Zwinger, der Sitz -e.
РЗ

Впр. 3c, 
4 (с. 145)

РЗ Впр. 2, 3 
(с. 144), 
5 (с. 145); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 145); 
РЗ

Впр. 3c 
(веб-сайт), 6 
(с. 145) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

66 Deut-
sche 
Sehens-
würdig-
keiten

Навчати розповідати про попу-
ляр ні визначні місця Німеччи-
ни, складати й коментувати 
рейтинг визначних місць, фор-
мувати навички читання, пись-
ма й монологічного мовлення

Впр. 1 
(с. 146)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 146)
Пасивний стан 
дієслів.
Впр. 4 (с. 148); 
РЗ

Die Kathedrale -n, das 
Mahnmal -¨-er, errichten 
(errichtete, hat errichtet), 
wieder aufbauen (baute 
wieder auf, hat wieder 
aufgebaut), der Entwurf -¨-e.
Впр. 2 (с. 146); РЗ

Впр. 3b 
(с. 147)

Впр. 3a 
(с. 147), 
5 (с. 148)

Впр. 6 
(с. 148); 
РЗ

Впр. 2 (веб-
сайт) (с. 146), 
6 (с. 148); РЗ

67 Eine 
Reise 
durch 
Deutsch-
land

Навчати розповідати про 
німець кі міста та їхні принади, 
розв’язувати загадки про міста, 
складати маршрут подорожі 
Німеччиною й розповідати про 
подорож, формувати навички 
читання, аудіювання, писемного 
й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 149)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 149)

Підрядне озна-
чальне речення.
Впр. 3 (с. 150); 
РЗ

Die Messe -n, die Metropo-
le -n, gelten (galt, hat gegol-
ten) als (Nom.).
Впр. 2a (с. 149)

Впр. 4 
(с. 150); 
РЗ

Впр. 5a, 
5b 
(веб-
сайт) 
(с. 151)

Впр. 2b 
(с. 149), 
3 (с. 150), 
6 (с. 151)

Впр. 7 
(с. 151); 
РЗ

Впр. 5b 
(веб-сайт), 7 
(с. 151); РЗ
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій
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Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

68 Das 
Land 
der 
Dichter 
und 
Denker

Навчати розповідати про видат-
них німців, викорис товуючи 
подану інформацію і вживаючи 
у мовленні підрядні означальні 
речення, формувати навички 
читання, писемного й усного 
мовлення

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 6 (с. 154); 
РЗ

Begeistert sein für (Akk.), 
leidenschaftlich, neugierig, 
der Nobelpreis -e.
РЗ

Впр. 3 
(с. 152), 
5 (с. 154)

Впр. 1, 2 
(с. 152), 
4, 6 
(с. 154)

Впр. 7 
(с. 154); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 154) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

69 Kultur-
land-
schaft 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про куль-
ту ру в Німеччині, обговорювати 
пропозиції щодо організації 
культурних заходів, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 155)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 155)

Erleben (erlebte, hat erlebt), 
die Vielfalt, vielfältig, einzig-
artig.
Впр. 2, 3 (с. 155); РЗ

Впр. 8 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 156), 
7 (с. 157)

Впр. 8 
(с. 157); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 157); РЗ

70—
72

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1, 2 
(проект)
(с. 158), 4 
(с. 159)

Впр. 1, 2 
(проект), 
3 (с. 158); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооцінюван ня 
(c. 160); під го - 
туватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	 Тема	7:	Die	Ukraine	 (Україна)	 (Уроки	73—83)

73 Meine 
Heimat

Навчати розповідати про 
Батьківщину, висловлювати 
власну думку, чим є Батьків-
щина для людини, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 161)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4b, 5 
(с. 162); РЗ

Fühlen (fühlte, hat gefühlt), 
geborgen, der Mitbürger -, 
riechen (roch, hat gerochen), 
wohl, in erster Linie.
Впр. 2, 3 (с. 161); РЗ

Впр. 4a 
(с. 161)

РЗ РЗ Впр. 6 
(с. 162); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 162) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

74 Das ist 
die 
Ukraine

Навчати повідомляти загальні 
відомості про Україну, виправ-
ляти неточну інформацію, фор-
мувати навички читання, аудію-
вання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 163)

Die Fläche -n, der Einwoh-
ner -, das Gebiet -e, gebirgig, 
gemäßigt, zugleich, tagen 
(tagte, hat getagt).
Впр. 2, 3 (с. 163); РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 164)

РЗ Впр. 6 
(с. 164)

Впр. 6 
(с. 164); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 164); РЗ

75 Interes-
sante 
Reisezie-
le
in der 
Ukraine

Навчати розповідати про цікаві 
цілі подорожей в Україні, 
вживаючи географічні власні 
назви у правильній формі, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Географічні 
власні назви

Blühen (blühte, hat geblüht), 
die Blüte -n, die Gegend -en, 
transkarpatisch, der Berg-
fluss -¨-e, der Bergsee -n.
Впр. 1 (с. 165)

Впр. 3 
(с. 166), 
4 (с. 167)

Впр. 2 
(с. 165), 
5 (с. 167)

Впр. 6 
(с. 167); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 166), 
6 (с. 167); РЗ
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68 Das 
Land 
der 
Dichter 
und 
Denker

Навчати розповідати про видат-
них німців, викорис товуючи 
подану інформацію і вживаючи 
у мовленні підрядні означальні 
речення, формувати навички 
читання, писемного й усного 
мовлення

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 6 (с. 154); 
РЗ

Begeistert sein für (Akk.), 
leidenschaftlich, neugierig, 
der Nobelpreis -e.
РЗ

Впр. 3 
(с. 152), 
5 (с. 154)

Впр. 1, 2 
(с. 152), 
4, 6 
(с. 154)

Впр. 7 
(с. 154); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 154) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

69 Kultur-
land-
schaft 
Deutsch-
lands

Навчати розповідати про куль-
ту ру в Німеччині, обговорювати 
пропозиції щодо організації 
культурних заходів, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 155)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 155)

Erleben (erlebte, hat erlebt), 
die Vielfalt, vielfältig, einzig-
artig.
Впр. 2, 3 (с. 155); РЗ

Впр. 8 
(с. 157)

Впр. 6 
(с. 156); 
РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 156), 
7 (с. 157)

Впр. 8 
(с. 157); 
РЗ

Впр. 8 
(с. 157); РЗ

70—
72

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та 
навички, формувати навички 
писемного й усного мовлення

РЗ РЗ Впр. 1, 2 
(проект)
(с. 158), 4 
(с. 159)

Впр. 1, 2 
(проект), 
3 (с. 158); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооцінюван ня 
(c. 160); під го - 
туватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 6 (тестовий зошит)

	 Тема	7:	Die	Ukraine	 (Україна)	 (Уроки	73—83)

73 Meine 
Heimat

Навчати розповідати про 
Батьківщину, висловлювати 
власну думку, чим є Батьків-
щина для людини, формувати 
навички читання, аудіювання, 
письма й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 161)

Підрядне 
означальне 
речення.
Впр. 4b, 5 
(с. 162); РЗ

Fühlen (fühlte, hat gefühlt), 
geborgen, der Mitbürger -, 
riechen (roch, hat gerochen), 
wohl, in erster Linie.
Впр. 2, 3 (с. 161); РЗ

Впр. 4a 
(с. 161)

РЗ РЗ Впр. 6 
(с. 162); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 162) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

74 Das ist 
die 
Ukraine

Навчати повідомляти загальні 
відомості про Україну, виправ-
ляти неточну інформацію, фор-
мувати навички читання, аудію-
вання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 163)

Die Fläche -n, der Einwoh-
ner -, das Gebiet -e, gebirgig, 
gemäßigt, zugleich, tagen 
(tagte, hat getagt).
Впр. 2, 3 (с. 163); РЗ

Впр. 4, 5 
(с. 164)

РЗ Впр. 6 
(с. 164)

Впр. 6 
(с. 164); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 164); РЗ

75 Interes-
sante 
Reisezie-
le
in der 
Ukraine

Навчати розповідати про цікаві 
цілі подорожей в Україні, 
вживаючи географічні власні 
назви у правильній формі, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

РЗ Географічні 
власні назви

Blühen (blühte, hat geblüht), 
die Blüte -n, die Gegend -en, 
transkarpatisch, der Berg-
fluss -¨-e, der Bergsee -n.
Впр. 1 (с. 165)

Впр. 3 
(с. 166), 
4 (с. 167)

Впр. 2 
(с. 165), 
5 (с. 167)

Впр. 6 
(с. 167); 
РЗ

Впр. 3 (веб-
сайт) (с. 166), 
6 (с. 167); РЗ
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76 Eine 
Reise 
durch 
die 
Ukraine

Навчати розповідати про подо-
рож Україною, робити інтерв’ю 
за темою, формувати навички 
читання, письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 168)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 168); 
РЗ

Bestatten (bestattete, hat 
bestattet), das Kosakentum, 
der Stummfilm -e, das 
Wasserkraftwerk -e, prächtig, 
unvergesslich.
Впр. 2 (с. 168); РЗ

Впр. 3b 
(с. 169), 
3c, 4 
(с. 170); 
РЗ

Впр. 3a 
(с. 169), 
5 (с. 170)

Впр. 6 
(с. 170); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 170) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

77 Die 
größten 
Städte 
der 
Ukraine

Навчати коментувати дані про 
великі міста України, у тому 
числі статистичні, вживаючи 
географічні власні назви у пра - 
вильній формі, розповідати про 
українські міста, формувати 
навички аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

РЗ Географічні 
власні назви

Das Gebietszentrum -en, die 
Gesamtbevölkerung.
Впр. 2 (с. 171)

Впр. 3a 
(с. 171), 
3c (веб-
сайт) 
(с. 172)

Впр. 1, 
3b 
(с. 171), 
4a 
(с. 172), 
4b, 5 
(с. 173)

Впр. 6 
(с. 173); 
РЗ

Впр. 3c (веб- 
сайт) (с. 172), 
6 (с. 173); РЗ

78 Meine 
Lieb-
lings-
stadt

Навчати розповідати про україн-
ські міста й про принади цих 
міст, що приваблюють відвіду-
вачів, писати повідомлення про 
своє улюблене місто, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 174)

Bei|tragen (trug bei, hat 
beigetragen) zu (Dat.), einma-
lig, einzigartig, die Her-
kunft -¨-e, die Kernkraft, pfle-
gen (pflegte, hat gepflegt), die 
Schlacht -en, die Werft -en, das 
Töpfereimuseum …museen.
Впр. 1 (с. 174)

Впр. 2 
(с. 174), 
4, 5 
(с. 175); 
РЗ

РЗ Впр. 3, 5 
(с. 175)

Впр. 6 
(с. 175); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 175) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

79 Sehens-
würdig-
keiten 
Kyjiws

Навчати розповідати про 
визначні місця Києва, описувати 
екскурсію українською столицею, 
формувати навички читання, 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 176)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 176)

Der Bau -ten, die Bildungs-
anstalt -en, der Brunnen -, 
die Gedenksäule -n, renom-
miert, verzieren (verzierte, 
hat verziert).
Впр. 2 (с. 176); РЗ

Впр. 4 
(с. 177)

РЗ Впр. 3 
(с. 177)

Впр. 5 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 1 (веб-
сайт) (с. 176), 
5 (с. 177) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

80 Bekann-
te Se-
hens-
würdig-
keiten
der 
Ukraine

Навчати розповідати про деякі 
визначні місця, що можна відві-
дати в Україні, писати диктант 
за темою, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 178)

Die Festung -en, die Sied-
lung -en, der Stützpunkt -e, 
existieren (existierte, hat 
existiert).
РЗ

Впр. 3 
(с. 178), 
5 (веб-
сайт) 
(с. 179)

Впр. 4 
(с. 179); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 178)

Впр. 6 
(с. 179); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт), 6 
(с. 179); РЗ

81—
83

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та навич-
ки, формувати навички писем-
ного й усного мовлення

РЗ Впр. 5 (с. 181); РЗ Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 180)

Впр. 1 
(проект), 
4 (с. 180), 
6 (с. 181); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооціню ван ня 
(c. 182); під-
готуватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета
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Аудію
вання
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ня
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76 Eine 
Reise 
durch 
die 
Ukraine

Навчати розповідати про подо-
рож Україною, робити інтерв’ю 
за темою, формувати навички 
читання, письма, монологічного 
й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 168)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 168); 
РЗ

Bestatten (bestattete, hat 
bestattet), das Kosakentum, 
der Stummfilm -e, das 
Wasserkraftwerk -e, prächtig, 
unvergesslich.
Впр. 2 (с. 168); РЗ

Впр. 3b 
(с. 169), 
3c, 4 
(с. 170); 
РЗ

Впр. 3a 
(с. 169), 
5 (с. 170)

Впр. 6 
(с. 170); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 170) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

77 Die 
größten 
Städte 
der 
Ukraine

Навчати коментувати дані про 
великі міста України, у тому 
числі статистичні, вживаючи 
географічні власні назви у пра - 
вильній формі, розповідати про 
українські міста, формувати 
навички аудіювання, письма, 
монологічного й діалогічного 
мовлення

РЗ Географічні 
власні назви

Das Gebietszentrum -en, die 
Gesamtbevölkerung.
Впр. 2 (с. 171)

Впр. 3a 
(с. 171), 
3c (веб-
сайт) 
(с. 172)

Впр. 1, 
3b 
(с. 171), 
4a 
(с. 172), 
4b, 5 
(с. 173)

Впр. 6 
(с. 173); 
РЗ

Впр. 3c (веб- 
сайт) (с. 172), 
6 (с. 173); РЗ

78 Meine 
Lieb-
lings-
stadt

Навчати розповідати про україн-
ські міста й про принади цих 
міст, що приваблюють відвіду-
вачів, писати повідомлення про 
своє улюблене місто, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 174)

Bei|tragen (trug bei, hat 
beigetragen) zu (Dat.), einma-
lig, einzigartig, die Her-
kunft -¨-e, die Kernkraft, pfle-
gen (pflegte, hat gepflegt), die 
Schlacht -en, die Werft -en, das 
Töpfereimuseum …museen.
Впр. 1 (с. 174)

Впр. 2 
(с. 174), 
4, 5 
(с. 175); 
РЗ

РЗ Впр. 3, 5 
(с. 175)

Впр. 6 
(с. 175); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 175) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

79 Sehens-
würdig-
keiten 
Kyjiws

Навчати розповідати про 
визначні місця Києва, описувати 
екскурсію українською столицею, 
формувати навички читання, 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 176)

Множина 
іменників 
(повторення).
Впр. 1 (с. 176)

Der Bau -ten, die Bildungs-
anstalt -en, der Brunnen -, 
die Gedenksäule -n, renom-
miert, verzieren (verzierte, 
hat verziert).
Впр. 2 (с. 176); РЗ

Впр. 4 
(с. 177)

РЗ Впр. 3 
(с. 177)

Впр. 5 
(с. 177); 
РЗ

Впр. 1 (веб-
сайт) (с. 176), 
5 (с. 177) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

80 Bekann-
te Se-
hens-
würdig-
keiten
der 
Ukraine

Навчати розповідати про деякі 
визначні місця, що можна відві-
дати в Україні, писати диктант 
за темою, формувати навички 
читання з повним розумінням 
змісту тексту, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 178)

Die Festung -en, die Sied-
lung -en, der Stützpunkt -e, 
existieren (existierte, hat 
existiert).
РЗ

Впр. 3 
(с. 178), 
5 (веб-
сайт) 
(с. 179)

Впр. 4 
(с. 179); 
РЗ

Впр. 2 
(с. 178)

Впр. 6 
(с. 179); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт), 6 
(с. 179); РЗ

81—
83

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та навич-
ки, формувати навички писем-
ного й усного мовлення

РЗ Впр. 5 (с. 181); РЗ Впр. 1 
(проект), 
2, 3 
(с. 180)

Впр. 1 
(проект), 
4 (с. 180), 
6 (с. 181); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооціню ван ня 
(c. 182); під-
готуватися до 
тестової робо-
ти (веб-сайт)

Тестова робота № 7 (тестовий зошит)
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Мовлен
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	 Тема	8:	Beruf	und	Arbeit	 (Професія	 і	робота)	 (Уроки	84—95)

84 Berufe Навчати називати професії, 
розповідати, що роблять 
представники різних професій, 
формувати навички аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 183)

Der Pilot -en, der Flugbeglei-
ter -, der Reiseleiter -, die 
Führung -en, betreuen (be-
treute, hat betreut), begleiten 
(begleitete, hat begleitet), 
steuern (steuerte, hat/ist 
gesteuert).
Впр. 2 (с. 183), 4a, 4b 
(веб-сайт) (с. 184); РЗ

Впр. 3 
(с. 183)

Впр. 5 
(с. 184)

Впр. 6 
(с. 184); 
РЗ

Впр. 4b (веб- 
сайт), 6 
(с. 184); РЗ

85 Beliebte 
Berufe

Навчати розповідати про улюб-
лені професії, коментувати дані, 
діаграми тощо про професії, 
яким надають перевагу, прово-
дити серед однокласників опиту-
вання про професію їхньої мрії, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма, монологіч-
но го й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 185)

Der Dachdecker -, der Instal-
lateur -e, der Maurer -, der 
Mediendesigner -, der Rechts-
anwalt -¨-e, die Reinigungs-
kraft -¨-e, der Richter -, der 
Tierpfleger -, der Unterneh-
mer -, der Erzieher -, der 
Versicherungsagent -en.
Впр. 2, 3 (с. 185); РЗ

Впр. 5a 
(с. 186)

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 185)

Впр. 5b 
(с. 186), 
5c—7 
(с. 187)

Впр. 8 
(с. 187); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 185), 
8 (с. 187); РЗ

86 Berufs-
wünsche

Навчати розповідати про вибір 
професії й описувати умови, за 
яких було б можливим оволоді-
ти певною професією, вживаючи 
в мовленні умовний спосіб 
дієслів, формувати навички 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 188)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Kon junktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 2, 3a 
(с. 188), 3b (веб-
сайт), 4 (с. 189), 
6, 7 (с. 190); РЗ

Die Begabung -en, die Fä-
higkeit -en, die Angst -¨-e 
vor (Dat.).
РЗ

Впр. 5 
(с. 190)

Впр. 2 
(с. 188), 4 
(с. 189), 7 
(с. 190)

Впр. 8 
(с. 190); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 189), 
8 (с. 190); РЗ

87 Der Weg 
zum 
Beruf

Навчати описувати шлях, який 
треба подолати, щоб отримати 
певну професію, складати загад-
ки про професії, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 191)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Konjunktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 6 (с. 193); 
РЗ

Kontakte knüpfen,  
der Studienbewerber -,  
die Bewerbung -en,  
die Geduld, die Vorausset-
zung -en.
Впр. 2 (с. 191); РЗ

Впр. 4a 
(с. 192), 
4b, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 193)

Впр. 3 
(с. 191), 
4b, 6 
(с. 193)

Впр. 7 
(с. 193); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт), 7 
(с. 193) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

88 Typische 
Berufs-
wahl

Навчати розповідати про вибір 
професії, називати професії, що 
вважаються в суспільстві типо-
вими чи нетиповими за гендер-
ним принципом, формувати 
навич ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 194)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 194)

Der Kampfjetpilot -en,  
die Neigung -en, typisch, 
ungewöhnlich.
Впр. 2a, 2b (с. 194); РЗ

Впр. 3 
(с. 195), 
4 (с. 196)

РЗ Впр. 2c 
(с. 194), 5 
(с. 196)

Впр. 6 
(с. 196); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 196); РЗ
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лінгвістичних  
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вання
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Письмо

	 Тема	8:	Beruf	und	Arbeit	 (Професія	 і	робота)	 (Уроки	84—95)

84 Berufe Навчати називати професії, 
розповідати, що роблять 
представники різних професій, 
формувати навички аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 183)

Der Pilot -en, der Flugbeglei-
ter -, der Reiseleiter -, die 
Führung -en, betreuen (be-
treute, hat betreut), begleiten 
(begleitete, hat begleitet), 
steuern (steuerte, hat/ist 
gesteuert).
Впр. 2 (с. 183), 4a, 4b 
(веб-сайт) (с. 184); РЗ

Впр. 3 
(с. 183)

Впр. 5 
(с. 184)

Впр. 6 
(с. 184); 
РЗ

Впр. 4b (веб- 
сайт), 6 
(с. 184); РЗ

85 Beliebte 
Berufe

Навчати розповідати про улюб-
лені професії, коментувати дані, 
діаграми тощо про професії, 
яким надають перевагу, прово-
дити серед однокласників опиту-
вання про професію їхньої мрії, 
формувати навички читання, 
аудіювання, письма, монологіч-
но го й діалогічного мовлення

Впр. 1 
(с. 185)

Der Dachdecker -, der Instal-
lateur -e, der Maurer -, der 
Mediendesigner -, der Rechts-
anwalt -¨-e, die Reinigungs-
kraft -¨-e, der Richter -, der 
Tierpfleger -, der Unterneh-
mer -, der Erzieher -, der 
Versicherungsagent -en.
Впр. 2, 3 (с. 185); РЗ

Впр. 5a 
(с. 186)

Впр. 4 
(веб-
сайт) 
(с. 185)

Впр. 5b 
(с. 186), 
5c—7 
(с. 187)

Впр. 8 
(с. 187); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 185), 
8 (с. 187); РЗ

86 Berufs-
wünsche

Навчати розповідати про вибір 
професії й описувати умови, за 
яких було б можливим оволоді-
ти певною професією, вживаючи 
в мовленні умовний спосіб 
дієслів, формувати навички 
аудіювання, писемного й усного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 188)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Kon junktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 2, 3a 
(с. 188), 3b (веб-
сайт), 4 (с. 189), 
6, 7 (с. 190); РЗ

Die Begabung -en, die Fä-
higkeit -en, die Angst -¨-e 
vor (Dat.).
РЗ

Впр. 5 
(с. 190)

Впр. 2 
(с. 188), 4 
(с. 189), 7 
(с. 190)

Впр. 8 
(с. 190); 
РЗ

Впр. 3b (веб- 
сайт) (с. 189), 
8 (с. 190); РЗ

87 Der Weg 
zum 
Beruf

Навчати описувати шлях, який 
треба подолати, щоб отримати 
певну професію, складати загад-
ки про професії, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 191)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Konjunktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 6 (с. 193); 
РЗ

Kontakte knüpfen,  
der Studienbewerber -,  
die Bewerbung -en,  
die Geduld, die Vorausset-
zung -en.
Впр. 2 (с. 191); РЗ

Впр. 4a 
(с. 192), 
4b, 5 
(веб-
сайт) 
(с. 193)

Впр. 3 
(с. 191), 
4b, 6 
(с. 193)

Впр. 7 
(с. 193); 
РЗ

Впр. 5 (веб-
сайт), 7 
(с. 193) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

88 Typische 
Berufs-
wahl

Навчати розповідати про вибір 
професії, називати професії, що 
вважаються в суспільстві типо-
вими чи нетиповими за гендер-
ним принципом, формувати 
навич ки читання з повним розу-
мінням змісту тексту, аудіюван-
ня, письма й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 194)

Словотвір: 
складні слова.
Впр. 1 (с. 194)

Der Kampfjetpilot -en,  
die Neigung -en, typisch, 
ungewöhnlich.
Впр. 2a, 2b (с. 194); РЗ

Впр. 3 
(с. 195), 
4 (с. 196)

РЗ Впр. 2c 
(с. 194), 5 
(с. 196)

Впр. 6 
(с. 196); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 196); РЗ
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89 Sozialbe-
rufe

Навчати розповідати про 
професії, пов’язані із соціальною 
сферою, робити інтерв’ю із 
соціальним працівником, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 197)

Der Kinderbetreuer -, der 
Altenpfleger -, das Alters-
heim -e, der/die Behinder-
te -n, die Hilfsbereitschaft, 
die Einfühlung, die Verant-
wortung, das Engagement, 
verzichten (verzichtete, hat 
verzichtet) auf (Akk.).
Впр. 2b (с. 197), 3 (с. 198); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 198)

РЗ Впр. 2a 
(с. 197), 5 
(с. 199)

Впр. 6 
(с. 199); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 199) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

90 Arbeits-
los nach 
dem 
Studium

Навчати розповідати про проб-
ле му безробіття, називати 
причини, з яких молоді складно 
знайти роботу після закінчення 
навчання, давати поради про 
те, як знайти роботу, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 200)

Підрядне 
речення часу 
зі сполучником 
«wenn».
Впр. 2 (с. 200)

Die Voraussetzung -en, die 
Anforderung -en, die Berufs-
erfahrung -en, das Vorstel-
lungsgespräch -e, ein|stellen 
(stellte ein, hat eingestellt).
Впр. 2 (с. 200); РЗ

Впр. 4a 
(с. 201), 
4b 
(с. 202)

Впр. 3 
(с. 200), 
5 (с. 202); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 202); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 201), 
5 (с. 202) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

91 Bewer-
bung 
und
Vorstel-
lungsge-
spräch

Навчати повідомляти біогра-
фічні дати, знайомити з тим, як 
правильно скласти заяву/лист 
при прийомі на роботу, відпові-
дати на запитання співбесіди, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 203)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 3b (с. 203)

Das Bewerbungsschreiben -, 
zu|treffen (traf zu, hat 
zugetroffen) auf (Akk.), 
flexibel.
Впр. 2, 3a (с. 203); РЗ

Впр. 4 
(с. 204)

Впр. 6 
(с. 205)

Впр. 3b 
(с. 203), 
5, 7 
(с. 205); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 205) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

92 Zukunft 
der 
Arbeit

Навчати розповідати про 
професії майбутнього, вживаючи 
в мовленні умовний спосіб 
дієслів, описувати свою 
майбутню професію, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 206)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Konjunktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 5, 6 
(с. 208); РЗ

Das Intranetportal -e,  
der Geschäftspartner -,  
der Webcast -s, der Chat,  
in Echtzeit.
Впр. 1b, 2 (с. 206)

Впр. 3 
(с. 206), 
4 (с. 207)

РЗ Впр. 6 
(с. 208)

Впр. 7 
(с. 208); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 208); РЗ

93—
95

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та навич-
ки, формувати навички писем-
ного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 209); РЗ Впр. 1, 2 
(проект) 
(с. 209), 
4 (с. 210)

Впр. 1, 2 
(проект) 
(с. 209); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооці ню ван ня  
(c. 211); під-
готуватися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 8 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення 
(тестовий зошит)

www.e-ranok.com.ua
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№ 
уроку

Дата Підтема Мета

Вправи на розвиток
лінгвістичних  
компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих 
компетенцій

Домашнє 
завданняФоне

тичний 
матеріал

Граматич
ний матеріал

Лексичний матеріал Читання
Аудію
вання

Мовлен
ня

Письмо

89 Sozialbe-
rufe

Навчати розповідати про 
професії, пов’язані із соціальною 
сферою, робити інтерв’ю із 
соціальним працівником, 
формувати навички читання  
з повним розумінням змісту 
тексту, аудіювання, письма, 
діалогічного й монологічного 
мовлення

Впр. 1 
(с. 197)

Der Kinderbetreuer -, der 
Altenpfleger -, das Alters-
heim -e, der/die Behinder-
te -n, die Hilfsbereitschaft, 
die Einfühlung, die Verant-
wortung, das Engagement, 
verzichten (verzichtete, hat 
verzichtet) auf (Akk.).
Впр. 2b (с. 197), 3 (с. 198); 
РЗ

Впр. 4 
(с. 198)

РЗ Впр. 2a 
(с. 197), 5 
(с. 199)

Впр. 6 
(с. 199); 
РЗ

Впр. 6 
(с. 199) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

90 Arbeits-
los nach 
dem 
Studium

Навчати розповідати про проб-
ле му безробіття, називати 
причини, з яких молоді складно 
знайти роботу після закінчення 
навчання, давати поради про 
те, як знайти роботу, формувати 
навички читання з повним 
розумінням змісту тексту, 
письма, діалогічного й моноло-
гічного мовлення

Впр. 1 
(с. 200)

Підрядне 
речення часу 
зі сполучником 
«wenn».
Впр. 2 (с. 200)

Die Voraussetzung -en, die 
Anforderung -en, die Berufs-
erfahrung -en, das Vorstel-
lungsgespräch -e, ein|stellen 
(stellte ein, hat eingestellt).
Впр. 2 (с. 200); РЗ

Впр. 4a 
(с. 201), 
4b 
(с. 202)

Впр. 3 
(с. 200), 
5 (с. 202); 
РЗ

Впр. 5 
(с. 202); 
РЗ

Впр. 4 (веб-
сайт) (с. 201), 
5 (с. 202) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

91 Bewer-
bung 
und
Vorstel-
lungsge-
spräch

Навчати повідомляти біогра-
фічні дати, знайомити з тим, як 
правильно скласти заяву/лист 
при прийомі на роботу, відпові-
дати на запитання співбесіди, 
формувати навички читання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1 
(с. 203)

Минулий час 
Präteritum 
(повторення).
Впр. 3b (с. 203)

Das Bewerbungsschreiben -, 
zu|treffen (traf zu, hat 
zugetroffen) auf (Akk.), 
flexibel.
Впр. 2, 3a (с. 203); РЗ

Впр. 4 
(с. 204)

Впр. 6 
(с. 205)

Впр. 3b 
(с. 203), 
5, 7 
(с. 205); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 205) + 
Kopiervorla-
gen zum 
Lehrbuch 
(веб-сайт); РЗ

92 Zukunft 
der 
Arbeit

Навчати розповідати про 
професії майбутнього, вживаючи 
в мовленні умовний спосіб 
дієслів, описувати свою 
майбутню професію, формувати 
навички читання, аудіювання, 
писемного й усного мовлення

Впр. 1a 
(с. 206)

Умовний спосіб 
дієслів: форми 
Präteritum 
Konjunktiv, 
Konditionalis I.
Впр. 5, 6 
(с. 208); РЗ

Das Intranetportal -e,  
der Geschäftspartner -,  
der Webcast -s, der Chat,  
in Echtzeit.
Впр. 1b, 2 (с. 206)

Впр. 3 
(с. 206), 
4 (с. 207)

РЗ Впр. 6 
(с. 208)

Впр. 7 
(с. 208); 
РЗ

Впр. 7 
(с. 208); РЗ

93—
95

Wieder-
holung

Навчати працювати над проек-
том, закріпити набуті мовні 
й мовленнєві вміння та навич-
ки, формувати навички писем-
ного й усного мовлення

РЗ Впр. 3 (с. 209); РЗ Впр. 1, 2 
(проект) 
(с. 209), 
4 (с. 210)

Впр. 1, 2 
(проект) 
(с. 209); 
РЗ

Заповнити 
таблицю са - 
мооці ню ван ня  
(c. 211); під-
готуватися до 
тестової 
роботи (веб-
сайт)

Тестова робота № 8 (тестовий зошит)
Семестрова робота з читання, аудіювання, письма й мовлення 
(тестовий зошит)
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НІМЕЦЬКА МОВА �
(німецька мова як 1-ша іноземна)

С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва

«Deutsch lernen ist super!» — відома серія під-
ручників — переможців Всеукраїнських кон-
курсів підручників. Підручник для 9 класу 
відповідає рівню В1.1 згідно із Загальноєвро-
пейськими рекомендаціями з мовної освіти.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Комунікативна та діяльнісна спрямованість
• Науковість і доступність подання матеріалу
• Урахування вікових особливостей учнів
• Поступове зростання рівня складності
• Диференційований підхід. Диференційована система вправ дозволяє 

підійти індивідуально до кожного учня

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Відпрацювання вимови і тренування 
лексичного матеріалу

Введення в тему за допомогою 
зорових опор

Інтерактивне завдання

Пропозиція для домашньої роботи 
(розвиток писемного мовлення)

Формування навичок читання 
на сучасних типах текстів

Розвиток усного мовлення з використанням 
роботи у парах

під-
кон-
ласу
вро

зволяє 

-

-
-
у 



 
 

   

Німецька мова. 9 клас. 
Зошит для контролю знань 

(до підручника “H@llo, 
Freunde!” 9(5)) 

Німецька мова. 9 клас. 
Книга для читання (до 

підручника «H@llo, 
Freunde!» 9(5)) 

Німецька мова: Книга для 
вчителя. До підручника 

H@llo, Freunde! 9 (5) 
(друга іноземна мова, 
п’ятий рік навчання) 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 
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