
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 8 клас 
 

Підручники: 

Німецька мова (4 рік навчання). 8 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

С.І. Сотнікова, Т.Ф. Білоусова.— Харків : Вид-во «Ранок», 2008. 

https://portfel.info/load/8_klas/nimecka_mova/sotnikova/103-1-0-88 

Німецька мова. 4 рік навчання. 8кл. (Deutsch, das 4. Unterrichtsjahr, die 8 Klasse): 

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

Грамота, 2016. 

https://portfel.info/load/8_klas/nimecka_mova/sidorenko_2016_rik/103-1-0-22989 

Німецька мова (4 рік навчання). 8 клас : підруч. для загальноосвітн. навч. закл. / 

Н. П. Басай. – К.: Освіта, 2008. 

https://portfel.info/load/8_klas/nimecka_mova/basaj/103-1-0-85 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 Я, моя родина і 

друзі  

щоденні справи  

розпорядок дня  

спілкування з друзями (Інтернет, 

телефон)  

Граматична 

компетенція: 

Зворотні дієслова  

http://deutschonline.at.ua

/index/zvorotni_dieslova/

0-21 

Особові займенники у 

Akkusativ i Dativ 

https://school.karpaty.inf

o/materials/german/gram

mar/de.personalpronome

n/ 

складнопідрядні 

наслідкові речення з 

denn i deshalb 

https://www.langnotes.ru

/german/grammar/poryad

ok-slov-posle-soyuzov-

weil-da-denn-deswegen-

daher-deshalb 

прийменники, що 

вживаються з Genitiv 

https://studfiles.net/previ

ew/5118205/page:66/ 

2 Покупки та одяг 

 

предмети одягу  

види одягу 

шопінг 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
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№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Спорт спортивні змагання  

відомі спортсмени 
Граматична 

компетенція: 

Зворотні дієслова  

http://deutschonline.at.ua

/index/zvorotni_dieslova/

0-21 

Іменник в Genitiv 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3313&chapterid=1038 

минулий час Präteritum 

http://zno.academia.in.ua

/mod/book/view.php?id=

3317&chapterid=1045 

 

4 Засоби масової 

інформації 

Інтернет  

преса  

радіо  

телебачення  

5 Свята і традиції Різдво 

Великдень 

Новий рік 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Німеччина 

 

 

географічне положення  

клімат  

населення, національності 

географічні об’єкти  

Граматична 

компетенція: 

множина іменників 

https://golernen.com/nau

ka/odnyna-mnozhyna-

imennykiv 

питальни речення 

http://www.lysaks.com/d

eutsch/ip/lektion-

007.html 

прийменники, що 

вживаються з Genitiv 

https://studfiles.net/previ

ew/5118205/page:66/ 

неозначені та заперечні 

займенники 

http://wunderdeutsch.co

m/indefinitpronomen-

neounatscheni-i-

zaperetschni-

zajmennyky/ 

6 Україна 

 

географічне положення  

клімат  

населення, національності 

географічні об’єкти  

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

8 Природа 

 

Захист навколишнього середовища 

 

Граматична 

компетенція: 

Зворотні займенники 

http://deutschonline.at.ua

/index/zvorotni_zajmenni

ki/0-17 

9 Шкільне життя школа у Німеччині та Україні  
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речення з da, dass, weil 

http://lifeistgut.com/nem

eckie-soyuzy-weil-da-

denn-i-ix-razlichie/ 

http://shkola.ostriv.in.ua/

publication/code-

4A02CA39194BF/list-

B407A47B26 

 

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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