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ПЕРЕДМОВА
Тематичний довідник з німецької мови можна вико рис товувати як довід-

ковий і навчальний посібник на уроках, при під го то в ці до іспитів, ЗНО, при 
само стійному вивченні мови тощо, а також під час підготовки та здійснення 
ділової чи туристичної поїздки до німецькомовних країн.

На початку посібника запропоновано корисні поради щодо вивчення іно-
земних мов. 

Далі вміщено розмовні моделі і зра з ки за те ма ти ч ним принципом. При-
чому вони побудовані так, щоб читач зумів самостійно вставляти необхідні 
слова у потрібні фрази і, таким чином, міг також автоматизувати свої знання 
з граматики німецької мови.

Прислів’я і фра зе о ло гі ч ні вирази зроблять ваше мовлення емоційно багат-
шим і виразнішим. 

Будуть корисними список близьких за звучанням, але різних за значенням 
слів ні ме ць кої та української мов, так званих “хибних” друзів перекладача, 
список слів з особливостями у наголошуванні, приклади невербальної комуні-
кації в німецькомовних країнах, відмінні від української традиції, список слів 
із вказівкою їх керування та інші додаткові матеріали.

В українсько-німецькому тематичному словнику більше п’яти тисяч лек-
сичних одиниць з різних сфер життя людини, природи, суспільства тощо. Лек-
сичний зміст по сі б ни ка охо п лює прак тично усі теми, пе ред ба че ні про гра ма ми 
для середніх загаль ноосвітніх та бі ль шо с ті вищих на вча ль них закладів, у тому 
числі теми, які в інших ана ло гі ч них посібниках не згадуються або зга ду ють ся 
лише ча с т ко во. 

У розділі про відносини українського народу з народами німецькомовних 
країн показана історія економічних, культурних і особистісних взаємин україн-
ців як рівноправних партнерів зі своїми сусідами протягом багатьох століть.

У ході написання посібника автором було про ана лі зо ва но, систематизовано 
і зроблено спробу ви ко ри с та ти найновіші здо бу т ки вітчизняної та зарубіжної 
ге р ма ні с ти ки та лінгво дидактики, врахувати сучасні вимоги до створення мо-
в них зра з ків як одного зі способів презентації навчального матеріалу (Duden, 
Л. М. Черноватий, Н. Ф. Бориско).

Сподіваємося, що учителям та викладачам буде легко ви би рати й упоряд-
ковувати ма теріал залежно від навчальних програм і цілей навчання у за кладах 
різ них рівнів і типів та індивідуальних особливостей учнів та студентів.

Автор висловлює щиру подяку за наукоко-методичну допомогу, поради і під-
тримку своїм рецензентам: проф. Л. М. Ягуповій, доц. В. В. Ткачівському і доц. 
В. В. Задорожному, а також науковому редакторові проф. А. Й. Паславській.
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ПОРАДИ 
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Займайтеся іноземною мовою регулярно. Краще кож ного дня 
потрохи, ніж, наприклад, один раз у тиж день, але декілька годин 
підряд. Наукою і практикою доведено: чим більша частотність занять, 
тим більшу ефективність вони мають. Не робіть великих перерв між 
заняттями, щоб не забути матеріал.

Якомога більше читайте тексти різного ступеня складності 
іноземною мовою. Під час читання не шу кайте негайно переклад 
невідомого слова у словнику, – спробуйте спочатку здогадатися його 
значення самі, без словника. Особливу увагу приділяйте читанню 
вголос, що сприяє активному засвоєнню мови.

Вчіть багато напам’ять іноземною мовою (як поезію, так 
і прозу). Разом із поглибленням та розширенням знань з мови це 
сприятливо вплине на розвиток вашої пам’яті та ерудиції. Чим далі, 
тим легше (і тому цікавіше) буде вивчати іноземну мову.

Не захоплюйтеся лише одним способом вивчення (читанням, 
перекладом, роботою зі словником тощо), щоб не створювати 
монотонності під час навчання, бо монотонність втомлює. Обов’язково 
урізноманітнюйте і чергуйте форми занять. Оскільки мова – явище 
бага тостороннє, то для її оволодіння необхідно кори стуватися 
різноманітними методами і прийомами.

Записуйте вивчені слова і вирази у заведений спе ціально для 
цього зошит (словник) і час від часу переглядайте його для повторення 
лексичного запасу.

При перекладі іноземною мовою перекладайте думку, а не 
окремі слова. Якщо ви захочете (особливо під час розмови з іноземцем) 
перекласти іноземною мовою певне речення, але, на жаль, не знатимете 
якого-небудь слова, то нічого страшного не станеться. Вам не потрібно 
буде шукати у словнику або у своїй пам’яті переклад саме цього слова. 
Постарайтеся передати думку, виражену в цьому реченні, іншими 
словами, які ви вже знаєте і можете швидко та без проблем згадати. 
Іноземну мову вивчають, в основному, для того, щоб одержувати або 
передавати певну інформацію, тобто для спілкування між людьми. 
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Infi nitiv  Präteritum Partizip II

treffen зустрічати traf getroffen
treiben гнати trieb getrieben
Itreten ступати trat getreten
trinken пити trank getrunken
trügen обманювати trog getrogen
tun робити tat getan
verderben псувати verdarb verdorben
verdrießen докучати verdross verdrossen
vergessen забувати vergaß vergessen
verlieren губити verlor verloren
verzeihen пробачати verzieh verziehen
wachsen рости wuchs gewachsen
waschen мити wusch gewaschen
weben ткати; сплітатися wob* gewoben*
weichen відхилятися wich gewichen
weisen вказувати wies gewiesen
wenden крутити wandte* gewandt*
werben вербувати warb geworben
werden ставати wurde geworden
werfen кидати warf geworfen
wiegen важити; зважувати wog* gewogen*
winden намотувати, крутити wand gewunden
wissen знати wusste gewusst
wringen викручувати (білизну) wrang gewrungen
ziehen тягти zog gezogen
zwingen примушувати zwang gezwungen

Примітка: Позначка * вказує на можливість утворення цієї форми за слабкою 
відміною поряд із сильною.

Основні форми дієслів
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