
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 9 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (5 рік навчання). 9 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

С.І. Сотнікова, Г. В. Гоголєва.— Харків : Вид-во «Ранок», 2017. 

https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/sotnikova_2017_rik_5_j_rik_nav

channja/125-1-0-25538 

Німецька мова. 5 рік навчання. 9кл. (Deutsch, das 5. Unterrichtsjahr, die 9 Klasse): 

підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій. — К. : 

Грамота, 2017. 

https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/sidorenko_2017_rik/125-1-0-25628 

Німецька мова (5 рік навчання). 9 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

Н. П. Басай. – К.: Методика Паблішинг, 2017. 

https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/basaj_2017_rik/125-1-0-25537 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Я, моя родина, мої 

друзі 

 

Особисті дані 

автобіографія 

зовнішній вигляд 

 

Граматична 

компетенція: 

підрядні речення з wenn i 

als 

складносурядні речення 

з darum i deshalb 

https://shkolnik.in.ua/inde

x.php?option=com_conten

t&view=article&id=366&I

temid=441 

складнопідрядні речення 

з ob i dass 

http://zno.academia.in.ua/

mod/book/view.php?id=33

30&chapterid=1080 

 

2 Одяг 

 

мода  

елементи одягу 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Засоби масової 

інформації 

 

Інтернет, телебачення і 

радіоспілкування у 

мережіІнтернетулюбленарадіо-

телепередача 

 

Граматична 

компетенція: 

відмінювання 

прикметників 

http://wunderdeutsch.co

https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/sotnikova_2017_rik_5_j_rik_navchannja/125-1-0-25538
https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/sotnikova_2017_rik_5_j_rik_navchannja/125-1-0-25538
https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/sidorenko_2017_rik/125-1-0-25628
https://portfel.info/load/9_klas/nimecka_mova/basaj_2017_rik/125-1-0-25537
https://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=441
https://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=441
https://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=441
https://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=441
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3330&chapterid=1080
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3330&chapterid=1080
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3330&chapterid=1080
http://wunderdeutsch.com/die-deklination-der-adjektive-vidminjuvannja-prykmetnykiv/


4 Література улюблені літературні твори 

улюблений письменник/поет 

літературні жанри 

m/die-deklination-der-

adjektive-

vidminjuvannja-

prykmetnykiv/ 

інфінітив з часткою zu і 

без 

лробові числівники 

http://wunderdeutsch.co

m/die-bruchzahlen-

drobovi-tschyslivnyky/ 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Україна 

 

 

визначні історичні та культурні 

місця 

роль України ц світі 

Граматична 

компетенція: 

модальні дієслова в 

минулому часі 

Präteritum 

http://www.subject.com.

ua/dovidnik/german/11.h

tml 

складнопідрядні 

речення з wenn,  falls i 

als 

 

6 Кіно і театр афіші  

відвідування кінотеатру  

відвідування вистави  

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

7 Шкільне життя  улюблені навчальні предмети  

плани на майбутнє 

Граматична 

компетенція: 

пасивні конструкції 

(теперішній час) 

https://studfiles.net/previ

ew/5705779/page:6/ 

Означальні підрядні 

речення 

8 Німецькомовні 

країни 

 

визначні історичні та культурні 

місця 

 

 

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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