
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 11 клас 
 

Підручники: (у розробці) 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Я, моя сім’я, друзі  батьки і діти 

Норми поведінки та спілкування 

толерантне ставлення до оточуючих 

дружба 

Граматична 

компетенція: 

умовні форми 

Konjunktiv I i 

Konjunktiv II,  

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3317&chapterid=1058 

непряма мова 

http://wunderdeutsch.co

m/der-konjunktiv-

umovnyj-sposib/ 

 

2 Дозвілля  міжнародні спортивні змагання 

олімпійські чемпіони 

Види міжнародних змагань 

Результати змагань 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Мистецтво 

 

Художники та митці 

Культурні заходи 

Мистецтво в житті молоді 

 

Граматична 

компетенція: 

підрядні речення часу 

зі сполучниками 

solange, seitdem, indem, 

bevor, während, 

nachdem, als i wenn 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/tool/print/ind

ex.php?id=3330 

підрядне речення 

наслідку зі 

сполучниками so dass, 

dass, als dass 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/tool/print/ind

ex.php?id=3330 

4 Мистецтво Кіно, театр, телебачення (фільми/ 

вистави/телепрограми) 

вплив мистецтва на естетичний 

розвиток людини 

Фестивалі 

Характеристика фільму / вистави / 

телепрограми  

 

 

ІІ семестр 
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Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6 Україна в світі 

 

 

Міжнародні організації: ЄС, ООН, 

Рада Європи. Інституції ЄС 

ЕкономікаУкраїни 

Парламент України 

 

Граматична 

компетенція: 

інфінітивні конструкції 

statt + zu + Infinitiv та  

ohne + zu + Infinitiv 

підрядні допустові 

речення 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/tool/print/ind

ex.php?id=3330 

7 Шкільне життя 

 

Міжнародні освітні програми 

Плани на майбутнє 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

8 Наука і технічний 

прогрес 

розвиток науки і технiки в Україні та 

за кордоном 

Галузі науки 

Технічна термінологія (інструкції) 

Граматична 

компетенція: 

інфінітивні конструкції 

haben + zu + Infinitiv та 

sein + zu + Infinitiv 

порівняльні речення зі 

сполучником je…desto 

(посилання з’явиться 

найближчим часом) 

9 Німецькомовні 

країни 

 

Австрія 

Швейцарія 

Німеччина 

Ліхтенштейн 

 

 

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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