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LEKTION 1 
I. STudIErEN SIE WOrTSchaTz 

TEIL 1

SEITE 7
1. hübsch – красивий 
2. hässlich – потворний, некрасивий 
3. fröhlich – веселий
4. traurig – печальний, сумний
5. die Bluse, -n – блуза
6. das Hemd, -en – сорочка 
7. die Hose,-n – штани 
8. der Rock,  � e – спідниця 
9. der Hut, -e – капелюх 
10. der Strumpf,  � e – панчохи
11. blond – блондин(ка), світловолосий
12. schwarzhaarig – темноволосий, брюнет

SEITE 8
13. jung – молодий
14. langhaarig – довговолосий
15. intelligent – розумний
16. attraktiv – привабливий
17. dumm – дурний
18. freundlich – привітний
19. gemütlich – затишний
20. komisch – дивний; потішний
21. sympathisch – симпатичний
22. unsympathisch – несимпатичний

SEItE 9 
23. Die Personen stellen sich vor. – Люди представляються.
24. sich (Akk.) vorstellen – відрекомендувати себе

ПеРеДмОВа
Навчальний посібник «DEUTSCH SELBSTÄNDIG» з німецької 

мови як другої/третьої іноземної для самостійного або дистанцій-
ного навчання студентів мовних спеціальностей вищих навчаль-
них закладів складається з передмови, 10 тематичних розділів, що 
відповідає структурі базового підручника Themen aktuell 2, додат-
ків із пробними тестами для самоконтролю, матеріалів з літерату-
ри німецької мови та завдань до проектних робіт. Розділи поділені 
на 5 підрозділів, кожен з яких містить лексичний матеріал з пере-
кладом на рідну мову, фонетичні, орфографічні, лексико-граматич-
ні, мовленнєві вправи та тексти для читання. Лексико-граматичні 
вправи навчального посібника побудовані на лексичному матеріалі 
підрозділу, що сприяє швидкому засвоєнню та активізації лексики 
відповідних тем. Активному вивченню студентами як лексичних, 
так і граматичних конструкцій сприятиме переклад з рідної мови 
на німецьку. Робота з фонетичним, лексичним, орфографічним і 
граматичним матеріалом проводиться поетапно за принципом від 
простого до складного та сприяє послідовному та поступовому 
переходу до опанування граматичних і лексичних структур, необ-
хідних для мовлення, читання та розуміння оригінальних текстів.  
Кожен розділ містить текст для читання відповідної тематики з 
вправами до нього. Низка вправ для розвитку усного мовлення із 
використанням німецьких прислів’їв та цитат із біблійної книги 
«Приповісті Соломона» допомагає не тільки сформувати в студен-
тів відповідні компетенції, але й слугує їх вихованню.

Розміщені у додатках навчального посібника пробні тести до 
кожного розділу дозволяють студентам перевірити набуті знання 
та готують їх до складання комплексного іспиту з німецької мови.
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