
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 10 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (6 рік навчання). 10 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. 

/ С.І. Сотнікова, Г. В. Гоголєва.— Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

https://portfel.info/load/10_klas/nimecka_mova/sotnikova_2018_rik_6_j_rik_na

vchannja/146-1-0-25828 

Німецька мова (6 рік навчання). 10 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. 

/ Н. П. Басай. – К.: Методика Паблішинг, 2018. 

https://portfel.info/load/10_klas/nimecka_mova/basaj_2018_rik/146-1-0-25827 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Харчування 

 

Здорове харчування 

національна кухня Німеччини та 

України 

Спорт та харчування 

 

 

Граматична 

компетенція: 

керування дієслів 

https://dakad.com.ua/ker

uvannya-v-nimeckij-

movi/ 

Дієприкметник Partizip 

I 

https://studfiles.net/previ

ew/5705777/page:4/ 

2 Я, моя сім’я, друзі  Особистість 

Якості особистості 

стосунки з товаришами 

взаємодопомога 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Шкільне життя 

 

Освіта в Україні та за кордоном 

Заклади освіти 

 Сучасні професії 

Граматична 

компетенція: 

умовні підпядні 

речення з wenn i falls 

Минулий час 

Plusquamperfekt 

http://www.subject.com.

ua/dovidnik/german/9.ht

ml 

4 Дозвілля 

 

Друзі по листуванню 

роль спорту в житті суспільства 

Спортивні події  

Обладнання для спорту/дозвілля 

 

 

 

 

https://portfel.info/load/10_klas/nimecka_mova/sotnikova_2018_rik_6_j_rik_navchannja/146-1-0-25828
https://portfel.info/load/10_klas/nimecka_mova/sotnikova_2018_rik_6_j_rik_navchannja/146-1-0-25828
https://portfel.info/load/10_klas/nimecka_mova/basaj_2018_rik/146-1-0-25827
https://dakad.com.ua/keruvannya-v-nimeckij-movi/
https://dakad.com.ua/keruvannya-v-nimeckij-movi/
https://dakad.com.ua/keruvannya-v-nimeckij-movi/
https://studfiles.net/preview/5705777/page:4/
https://studfiles.net/preview/5705777/page:4/
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/9.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/9.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/german/9.html


ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Живопис і музика 

 

відомі художники та їхні твори 

відвідування музею, виставки або 

галереї 

музичні уподобання 

Граматична 

компетенція: 

підрядні речення з 

damit i um…zu 

Відмінювання 

прикметників 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3320 

6 Наука і технічний 

прогрес 

сучасні засоби комунікації і 

технології 

Інтернет  

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

7 Німеччина 

 

Відомі особистості 

Свята та традиції 

Спілкування 

 

Граматичнакомпетен

ція: 

підрядні речення 

поступки з obwohl i 

trotzdem 

Складносурядні 

речення 

https://shkolnik.in.ua/ind

ex.php?option=com_cont

ent&view=article&id=36

6&Itemid=441 

8 Україна 

 

Відомі особистості 

Свята та традиції 

Спілкування 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- виконання вправ у робочому зошиті ; 

- ведення словника; 

- перегляд відео та прослуховування аудіо німецькою мовою; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
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