
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 7 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (3 рік навчання). 7 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

С.І. Сотнікова, Т.Ф. Білоусова.— Харків : Вид-во «Ранок», 2015. 

https://portfel.info/load/7_klas/nimecka_mova/sotnikova/163-1-0-2873 

Німецька мова. 3 рік навчання. 7кл. (Deutsch, das 3. Unterrichtsjahr, die 7 Klasse): 

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

Грамота, 2015. 

https://portfel.info/load/7_klas/nimecka_mova/sidorenko/163-1-0-2872 

Німецька мова (3 рік навчання). 7 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

Н. П. Басай. – 2-ге видання. - К.: Освіта, 2011. 

https://portfel.info/load/7_klas/nimecka_mova/basaj/163-1-0-100 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Я, моя родина, мої 

друзі 

 

обов’язки в сім’ї 

домашні справи та побут 

родинні традиції та свята 

 

Граматична 

компетенція: 

неозначено-особовий 

займенник man 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3323&chapterid=1067 

відмінювання 

прикметників 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3320&chapterid=1060 

 

2 Шкільне життя 

 

позакласні заходи  

шкільні свята та традиції 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Спорт  

 

види спорту  

спортивні змагання 

відомі спортсмени 

клуби, секції 

 

Граматична 

компетенція: 

минулий час Perfekt 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3317&chapterid=1046 

вживання модальних 

дієслів 

http://dn.khnu.km.ua/dn/

4 Кіно і театр  

 

відвідування театру, кінотеатру 

жанри 

елементи інтер’єру театру 

 

https://portfel.info/load/7_klas/nimecka_mova/sotnikova/163-1-0-2873
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http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0190&T=g08&lng=1&st=0


5 Моя родина 

 

уподобання та хобі 

професії 

k_default.aspx?M=k0190

&T=g08&lng=1&st=0 

дієслова з 

відокремлюваними та 

невідокремлюваними 

префіксами 

http://jak.magey.com.ua/

articles/dieslova-z-

vidokremljuvanimi-

ta.html 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6 Помешкання 

 

 

інтер'єр квартири/будинку 

власна кімната 

будинок мрії 

 

Граматична 

компетенція: 

відмінювання особових 

займенників у 

знахідному та 

давальному відмінках 

https://school.karpaty.inf

o/materials/german/gram

mar/de.personalpronome

n/ 

прийменники місця та 

напряму 

http://deutschonline.com.

ua/pryjmennyky-z-

davalnym-i-znahidnym-

vidminkom/ 

відмінювання артиклів 

у знахідному та 

давальному відмінках 

http://deutschonline.at.ua

/index/vidminjuvannja_i

mennikiv_u_nimeckij_m

ovi/0-12 

 

7 Охорона здоров’я 

 

Відвідування лікаря 

Назви медичних закладів, 

захворювань та їх симптомів, 

лікарських засобів 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

8 Україна 

 

Основні пам'ятки історії та культури 

Києва 

Рідне місто 

 

Граматична 

компетенція: 

складносурядне 

речення та сурядні 

сполучники 

http://school.home-

task.com/die-satzreihe-

skladnosuryadne-

rechennya-der-satz-

9 Німеччина 

 

Основні пам'ятки історії та культури 

великих міст Німеччини 

 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0190&T=g08&lng=1&st=0
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rechennya/ 

складнопідрядні 

речення і сполучники 

denn i weil 

http://lifeistgut.com/nem

eckie-soyuzy-weil-da-

denn-i-ix-razlichie/ 

 

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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