
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 1 курсу денної форми навчання 

 
Тема 1. Президент України та його функції. Опрацювання фахової лексики. 
Прийменники. Види прийменників.  
Der ukrainische Präsident und seine Befugnisse. Fachlexik. Die Präpositionen. Die 
Arten der Präpositionen. 
Тема 2. Верховна Рада України та її функції. Опрацювання фахової лексики. 
Прийменники, що керують давальним та знахідним відмінками.  
Das ukrainische Parlament. Die Befugnisse der Werhowna Rada. Fachlexik. Die 
Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 
Тема 3. Кабінет міністрів України. Опрацювання фахової лексики. 
Прийменники, що керують давальним або знахідним відмінками.  
Das Ministerkabinett der Ukraine. Fachlexik. Die Präpositionen mit Dativ oder mit 
Akkusativ. 
Тема 4. Книги, які я читаю. Мій улюблений письменник/поет. Видатні імена 
Німеччини/України. Прийменники, що керують родовим відмінком, родовим 
або давальним відмінками. 
Die Bücher, die ich lese. Mein Lieblingsschriftsteller. Bekannte 
deutsche/ukrainische Namen. Die Präpositionen mit Genitiv. Die Präpositionen mit 
Genitiv oder mit Dativ. 
Тема 5. Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та граматичного 
матеріалу. 
Wiederholung und Verbesserung der Lexik und Grammatik.  
Тема 6. Німеччина. Берлін. Державний устрій Німеччини. Визначні міста 
Німеччини. Опрацювання фахової лексики.  
Deutschland. Berlin. Der Staatsaufbau der BRD. Die größte Städte der BRD. 
Fachlexik. 
Тема 7. Президент Німеччини. Функції президента ФРН. Опрацювання 
фахової лексики. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 
Der Staatsoberhaupt der BRD. Die Bundespräsidentfunktionen. Fachlexik. Das 
Adjektiv. Die Steigerungsstufen der Adjektive. 
Тема 8. Конституція Німеччини. Опрацювання фахової лексики. Відміни 
прикметників. Слабка відміна прикметників. Die Verfassung der BRD. 
Fachlexik. Schwache Deklination der Adjektive. 
Тема 9. Бундестаг. Опрацювання фахової лексики. Сильна відміна 
прикметників. 
Der Deutsche Bundestag. Fachlexik. Die starke Deklination der Adjektive. 
Тема 10. Бундесрат. Мішана відміна прикметників. 
Der Bundesrat. Die gemischte Deklination der Adjektive. 
Тема 11. Зовнішня політика Німеччини та України. Українсько-німецькі 
взаємозв’язки. Опрацювання фахової лексики. Займенники. Відмінювання 
займенників. 
Die Außenpolitik Deutschlands und Ukraine. Deutsch-ukrainische 
Zusammenarbeit. Fachlexik. Die Pronomen. Die Deklination der Pronomen. 



Тема 12. Повторення граматичного та лексичного матеріалу. 
Wiederholung der Sprachthemen und Grammatik.  

 
 

Програмові вимоги для складання заліку 
з «Німецької мови (за професійним спрямуванням)» 

для студентів 1 курсу денної форми навчання 
 
1.Президент України та його функції.  
2. Верховна Рада України та її функції. 
3. Кабінет міністрів України.  
4. Книги, які я читаю.  
5. Мій улюблений письменник/поет.  
6. Видатні імена Німеччини/України.  
7. Німеччина. Берлін.  
8. Державний устрій Німеччини.  
9. Визначні міста Німеччини.  
10. Президент Німеччини. Функції президента ФРН.  
11. Конституція Німеччини.  
12. Бундестаг.  
13. Бундесрат 
14. Зовнішня політика Німеччини та України. Українсько-німецькі 
взаємозв’язки. 
 
 
Прийменники. Види прийменників.  
Прийменники, що керують давальним та знахідним відмінками.  
Прийменники, що керують давальним або знахідним відмінками.  
Прийменники, що керують родовим відмінком, родовим або давальним 
відмінками. 
Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 
Відміни прикметників. Слабка відміна прикметників. 
Сильна відміна прикметників. 
Мішана відміна прикметників. 
Займенники. Відмінювання займенників. 
 

Земельний суд, лежати в основі, податок, подавати апеляцію, 
охоплювати, торгівля, бути компетентним, суди першої інстанції, правовий 
суб’єкт, дільничий суд. 

Здійснювати, рівноцінний, суд землі, судова влада, оплата, 
верховний суд землі, касація, податок з обігу, відповідальний 

(компетентний), дозволяти. 
Бути зобов’язаним, доручати, судова палата, відмежування, належні 

компетентні суди, суперечка, форми існування, службовець, відшкодування 
(компенсація), бути компетентним. 



Охоплювати, у противагу до, насильницький злочин, позивач, 
положення про промисел та ремесла, роботодавець, відповідач, найманий 
робітник, конкуренція, спір. 

Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 
 
 
 
 
 



ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 2 курсу денної форми навчання 

 
Тема 1. Масмедіа та суспільство. Поняття інтернет, e-mail, акронім... 
Опрацювання фахової лексики. Узагальнення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Massenmedien und Geselschaft. Der Begriff des Internet, E-mail, ein Akronym…. 
Fachlexik. Wiederholung der Grammatik. 
Тема 2. Проблеми захисту навколишнього середовища в Німеччині та 
Україні. Написання твору-роздуму «Що я можу зробити для покращення 
екологічного стану мого краю». 
Удосконалення мовленнєвої діяльності. Прості речення. Складні речення. 
Складносурядні речення.  
Die Umweltschutzprobleme in Deutschland und in der Ukraine. Schreiben der 
Denkenarbeit «Was kann ich tun, um den ökologischen Zustand meiner 
Heimatstadt zu verbessern». 
Der einfache Satz. Der zusammengesetzte Satz. Die Satzreie. 
Тема 3. Незалежність суддів. Опрацювання фахової лексики. 
Складнопідрядні речення. Порядок слів у головному та підрядному реченні. 
Види підрядних речень.  
Unadhängige Richter. Fachlexik. Das Satzgefüge. Die Wortfolge im Haupt- 
und-Nebensatz. 
Тема 4. Написання та оформлення ділових документів (договір, доручення, 
протокол…). 
Geschäftsdokumente (Vertrag, Auftrag, Protokoll...). 
Тема 5. Правова система Німеччини. Функції права. Опрацювання фахової 
лексики. Додаткові підрядні речення. Rechtssystem in der BRD. Funktionen des 
Rechts. Fachlexik. Die Objektsätze. 
Тема 6. Спорт у моєму житті. Підрядні речення причини. Sport in meinem 
Leben. Die Kausalsätze. 
Тема 7. Конституційне право. Будова та зміст конституції Німеччини. 
Опрацювання фахової лексики. Означальні підрядні речення. 
Verfassungsrecht. Grundlinien der Verfassung. Fachlexik. Die Attributsätze. 
Тема 8. Основні засади адміністративного права Німеччини. Опрацювання 
фахової лексики. Підрядні речення мети. 
Grundzüge des Staatsrechts der BRD. Fachlexik. Die Finalsätze 
Тема 9. Кримінальне право Німеччини та галузі його застосування. Види 
покарань. Опрацювання фахової лексики.  
Strafrecht in Deutschland und seine Anwendung. Strafarten. Fachlexik. 
Тема 10. Цивільне право Німеччини. Цивільний процес. Опрацювання 
фахової лексики. Підрядні речення часу. 
Zivilrecht in der BRD. Zivilprozeß. Fachlexik. Die Temporalsätze. 
Тема 11. Європейський союз. Європейський парламент.  
Die Europäische Union. Das Europäische Parlament. 



Тема 12. Повторення граматичного та лексичного матеріалу (складнопідрядні 
та складносурядні речення).  
Wiederholung der Grammatik und Fachlexik (Satzgefüge. Satzreie). 

 
Програмові вимоги для складання іспиту  

з «Німецької мови (за професійним спрямуванням)» 
для студентів 2 курсу денної форми навчання 

 
1. Вища рада юстиції в Україні. 
2. Моє навчання в університеті. Важливість вивчення іноземної мови. 
3. Мої захоплення. 
4. Моє рідне місто. 
5. Як я проводжу свій робочий день. Мої вихідні. 
6. Пори року. Подорож.  
7. Проблеми молоді у світі та шляхи їх вирішення. 
8. Україна. Київ. 
9. Державний устрій України. 
10. Конституція України. 
11. Президент України та його функції. 
12. Верховна Рада України та її функції. 
13. Кабінет міністрів України. 
14. Книги, які я читаю. Мій улюблений письменник/поет. 
15. Німеччина. Берлін. Визначні міста Німеччини. 
16. Державний устрій Німеччини. 
17. Президент Німеччини. Функції президента ФРН. 
18. Конституція Німеччини. 
19. Бундестаг. 
20. Бундесрат. 
21. Зовнішня політика Німеччини та України. 
22. Музика у світі. 
23. Традиції та культура харчування Німеччини/України. 
25. Юридична освіта в Німеччині/Україні. 
26. Правова система Німеччини. Джерела права. Галузі права ФРН. Функції 
права. 
27. Організація та система судочинства Німеччини. 
28. Правосуддя в Україні. Основи українського правосуддя. 
29. Проблеми захисту навколишнього середовища в Німеччині та Україні. 
30. Незалежність суддів. 
 

Розповідні та питальні речення. Прямий та інверсивний порядок слів у 
реченні. Дієслово. Теперішній час. Відмінювання дієслів haben, sein, werden. 
Відмінювання зворотніх дієслів. Імперфект. Відмінювання простих та 
сильних дієслів. Перфект. Футурум. Наказовий спосіб дієслів. 
Плюсквамперфект. 



Іменник. Складні іменники. Вживання означеного/неозначеного 
артикля. Множина іменників. Визначення роду іменників за їх значенням. 
Відмінювання іменників. Відміни іменників. 

Прийменники. Види прийменників. Прийменники, що керують 
давальним, знахідним відмінками. Прийменники, що керують давальним або 
знахідним відмінками. Прийменники, що керують родовим відмінком. 
Прийменники, що керують родовим або давальним відмінками. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Слабка відміна 
прикметників. Сильна відміна прикметників. Мішана відміна прикметників. 
Займенники. Особові займенники. Відмінювання особових займенників. 
Неозначені та заперечні займенники. Безособовий займенник es. Неозначено-
особовий займенник man. Відмінювання зворотного займенника sich. 
Присвійні та вказівні займенники. Відмінювання займенників. 

Числівники. Види числівників.  
Модальні дієслова. Часові форми модальних дієслів.  
Пасивний стан дієслів. Часові форми дієслів у пасивному стані. 
Неозначена форма дієслова (інфінітив). Вживання інфінітиву з та без 

частки zu. Інфінитивні звороти um+zu+Infinitiv. an (statt) +zu+Infinitiv, 
ohne+zu+Infinitiv. 

Прості речення. Порядок слів у простому поширеному реченні, 
питальному та спонукальному реченнях. Складні речення. Складносурядні 
речення. Складнопідрядні речення. Порядок слів у головному та підрядному 
реченні. Види підрядних речень. Додаткові підрядні речення. Підрядні 
речення причини. Підрядні речення мети. Означальні підрядні речення. 

 
 
Земельний суд, лежати в основі, податок, подавати апеляцію, 

охоплювати, торгівля, бути компетентним, суди першої інстанції, правовий 
суб’єкт, дільничий суд. 

Здійснювати, рівноцінний, суд землі, судова влада, оплата, 
верховний суд землі, касація, податок з обігу, відповідальний 

(компетентний), дозволяти. 
Бути зобов’язаним, доручати, судова палата, відмежування, належні 

компетентні суди, суперечка, форми існування, службовець, відшкодування 
(компенсація), бути компетентним. 

Охоплювати, у противагу до, насильницький злочин, позивач, 
положення про промисел та ремесла, роботодавець, відповідач, найманий 
робітник, конкуренція, спір. 

Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 



Торгівля, рівноцінний, примусовість, врегулювання, установа, податок, 
податок з обігу, судова влада, товар, кримінальний процес.   

Земельний суд, лежати в основі, податок, подавати апеляцію, 
охоплювати, торгівля, бути компетентним, суди першої інстанції, правовий 
суб’єкт, дільничий суд. 

Здійснювати, рівноцінний, суд землі, судова влада, оплата, 
верховний суд землі, касація, податок з обігу, відповідальний 

(компетентний), дозволяти. 
Бути зобов’язаним, доручати, судова палата, відмежування, належні 

компетентні суди, суперечка, форми існування, службовець, відшкодування 
(компенсація), бути компетентним. 

Охоплювати, у противагу до, насильницький злочин, позивач, 
положення про промисел та ремесла, роботодавець, відповідач, найманий 
робітник, конкуренція, спір. 

Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 

Торгівля, рівноцінний, примусовість, врегулювання, установа, податок, 
податок з обігу, судова влада, товар, кримінальний процес.   

Відносини, оплата, вирішувати, земельний суд, посадовий злочин, 
договір, суспільний, застосовувати, чек. 

Відмежування, адміністративний суд, галузь (сфера), форма існування, 
виконання службових обов’язків, звільнити з посади, поведінка, 
кримінальний процес,  відкладати, суспільний. 

Зневага, у противагу до, спір, влада, адміністрація, найманий робітник, 
врегулювання, договір, подавати апеляцію, різноманітність. 

Роботодавець, мито, страхування,  касація, адміністративний суд, 
федеральна судова палата, правове повноваження, позивач, вимагати, 
податкове нарахування. 

Право на притулок, насильницька злочинність, застерігати, податок з 
обігу, у противагу до, дотримання, вирішувати, розлучення, верховний суд 
землі, красти. 

Відносини, оплата, вирішувати, земельний суд, посадовий злочин, 
договір, суспільний, застосовувати, чек. 

Відмежування, адміністративний суд, галузь (сфера), форма існування, 
виконання службових обов’язків, звільнити з посади, поведінка, 
кримінальний процес,  відкладати, суспільний. 

Зневага, у противагу до, спір, влада, адміністрація, найманий робітник, 
врегулювання, договір, подавати апеляцію, різноманітність. 



Роботодавець, мито, страхування,  касація, адміністративний суд, 
федеральна судова палата, правове повноваження, позивач, вимагати, 
податкове нарахування. 



ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 2курсу заочної форми навчання 

 
Тема 1. Музика у світі. Музичні напрямки Німеччини та України. 
Числівники. Musik in der Welt. Musikalische Richtungen der BRD und Ukraine. 
Zahlwörter. 
Тема 2. Традиції та культура харчування Німеччини/України.Модальні 
дієслова. Часові форми модальних дієслів та особливості вживання. Die 
Tradition und Kultur der Ernährung in Deutschland und Ukraine. 
Modalverben. Zeitformen und Gebrauch. 
Тема 3. Система освіти в Німеччині/Україні. Юридична освіта в 
Німеччині/Україні. Опрацювання фахової лексики. Модальні дієслова. Das 
Bildungssystem in Deutschland/Ukraine. Das Jurastudium in Deutschland/Ukraine. 
Fachlexik. Modalverben. 
Тема 4. Джерела права. Галузі права ФРН. Опрацювання фахової лексики. 
Пасивний стан дієслів. 
Rechtsquelle. Rechtsgebiete. Fachlexik. Passiv. 
Тема 5. Організація та система судочинства Німеччини. Опрацювання 
фахової лексики. Часові форми дієслів у пасивному стані. 
Deutsche Gerichtsaufbau und-organisation. Fachlexik. Die Zeitformen des Passivs. 
Тема 6. Правосуддя в Україні. Основи українського правосуддя. 
Опрацювання фахової лексики. Неозначена форма дієслова (інфінітив).  
Вживання інфінітиву з та без частки zu.  
Die Rechtssprechung in der Ukraine. Die Hauptgrundsätze der ukrainischen 
Rechtssprechung. Fachlexik. Infinitiv. Der Gebrauch der Partikel zu mit dem 
Infinitiv. 
Тема 7. Вища рада юстиції в Україні. Опрацювання фахової лексики. 
Інфінітивні звороти. 
Der Oberste Justizrat. Fachlexik. Die Infinitivgruppen mit um…zu+Infinitiv. an 
(statt) …zu+Infinitiv, ohne…zu+Infinitiv. Fachlexik. 
Тема 8. Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та граматичного 
матеріалу. 
Wiederholung und Verbesserung der Fachlexik und Grammatik. 
 
 

Програмові вимоги для складання заліку 
з «Німецької мови (за професійним спрямуванням)» 

для студентів 2 курсу заочної форми навчання  
 

1. Музика у світі. Музичні напрямки Німеччини та України. 
2. Традиції та культура харчування Німеччини/України.  
3. Система освіти в Німеччині/Україні.  
4. Юридична освіта в Німеччині/Україні.  
5. Джерела права. Галузі права ФРН.  
6. Організація та система судочинства Німеччини.  



7. Правосуддя в Україні. Основи українського правосуддя  
8. Вища рада юстиції в Україні. 
 
 

Числівники. Види числівників.  
Модальні дієслова. Часові форми модальних дієслів.  
Пасивний стан дієслів. Часові форми дієслів у пасивному стані. 
Неозначена форма дієслова (інфінітив). Вживання інфінітиву з та без 

частки zu. Інфінитивні звороти um+zu+Infinitiv. an (statt) +zu+Infinitiv, 
ohne+zu+Infinitiv. 
 
 

Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 

Торгівля, рівноцінний, примусовість, врегулювання, установа, податок, 
податок з обігу, судова влада, товар, кримінальний процес.   

Відносини, оплата, вирішувати, земельний суд, посадовий злочин, 
договір, суспільний, застосовувати, чек. 

Відмежування, адміністративний суд, галузь (сфера), форма існування, 
виконання службових обов’язків, звільнити з посади, поведінка, 
кримінальний процес,  відкладати, суспільний. 

Зневага, у противагу до, спір, влада, адміністрація, найманий робітник, 
врегулювання, договір, подавати апеляцію, різноманітність. 

Роботодавець, мито, страхування,  касація, адміністративний суд, 
федеральна судова палата, правове повноваження, позивач, вимагати, 
податкове нарахування. 

Право на притулок, насильницька злочинність, застерігати, податок з 
обігу, у противагу до, дотримання, вирішувати, розлучення, верховний суд 
землі, красти. 



ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 3 курсу заочної форми навчання 

 
Тема 1. Незалежність суддів. Опрацювання фахової лексики. 
Складнопідрядні речення. Порядок слів у головному та підрядному реченні. 
Види підрядних речень.  
Unadhängige Richter. Fachlexik. Das Satzgefüge. Die Wortfolge im Haupt- 
und-Nebensatz. 
Тема 2. Написання та оформлення ділових документів (договір, доручення, 
протокол…). 
Geschäftsdokumente (Vertrag, Auftrag, Protokoll...). 
Тема 3. Правова система Німеччини. Функції права. Опрацювання фахової 
лексики. Додаткові підрядні речення. Rechtssystem in der BRD. Funktionen des 
Rechts. Fachlexik. Die Objektsätze. 
Тема 4. Спорт у моєму житті. Підрядні речення причини. Sport in meinem 
Leben. Die Kausalsätze. 
Тема 5. Конституційне право. Будова та зміст конституції Німеччини. 
Опрацювання фахової лексики. Означальні підрядні речення. 
Verfassungsrecht. Grundlinien der Verfassung. Fachlexik. Die Attributsätze. 
Тема 6. Основні засади адміністративного права Німеччини. Опрацювання 
фахової лексики. Підрядні речення мети. 
Grundzüge des Staatsrechts der BRD. Fachlexik. Die Finalsätze. 
Тема 7. Кримінальне право Німеччини та галузі його застосування. Види 
покарань. Опрацювання фахової лексики.  
Strafrecht in Deutschland und seine Anwendung. Strafarten. Fachlexik. 
Тема 8. Цивільне право Німеччини. Цивільний процес. Опрацювання фахової 
лексики. Підрядні речення часу. 
Zivilrecht in der BRD. Zivilprozeß. Fachlexik. Die Temporalsätze. 
Тема 9. Європейський союз. Європейський парламент.  
Die Europäische Union. Das Europäische Parlament. 
Тема 10. Повторення граматичного та лексичного матеріалу (складнопідрядні 
та складносурядні речення).  
Wiederholung der Grammatik und Fachlexik (Satzgefüge. Satzreie). 

 
 

Програмові вимоги для складання іспиту  
з «Німецької мови (за професійним спрямуванням)» 

для студентів заочної форми навчання  
 
1. Вища рада юстиції в Україні. 
2. Моє навчання в університеті. Важливість вивчення іноземної мови. 
3. Мої захоплення. 
4. Моє рідне місто. 
5. Як я проводжу свій робочий день. Мої вихідні. 
6. Пори року. Подорож.  



7. Проблеми молоді у світі та шляхи їх вирішення. 
8. Україна. Київ. 
9. Державний устрій України. 
10. Конституція України. 
11. Президент України та його функції. 
12. Верховна Рада України та її функції. 
13. Кабінет міністрів України. 
14. Книги, які я читаю. Мій улюблений письменник/поет. 
15. Німеччина. Берлін. Визначні міста Німеччини. 
16. Державний устрій Німеччини. 
17. Президент Німеччини. Функції президента ФРН. 
18. Конституція Німеччини. 
19. Бундестаг. 
20. Бундесрат. 
21. Зовнішня політика Німеччини та України. 
22. Музика у світі. 
23. Традиції та культура харчування Німеччини/України. 
25. Юридична освіта в Німеччині/Україні. 
26. Правова система Німеччини. Джерела права. Галузі права ФРН. Функції 
права. 
27. Організація та система судочинства Німеччини. 
28. Правосуддя в Україні. Основи українського правосуддя. 
29. Проблеми захисту навколишнього середовища в Німеччині та Україні. 
30. Незалежність суддів. 
 

Розповідні та питальні речення. Прямий та інверсивний порядок слів у 
реченні. Дієслово. Теперішній час. Відмінювання дієслів haben, sein, werden. 
Відмінювання зворотніх дієслів. Імперфект. Відмінювання простих та 
сильних дієслів. Перфект. Футурум. Наказовий спосіб дієслів. 
Плюсквамперфект. 

Іменник. Складні іменники. Вживання означеного/неозначеного 
артикля. Множина іменників. Визначення роду іменників за їх значенням. 
Відмінювання іменників. Відміни іменників. 

Прийменники. Види прийменників. Прийменники, що керують 
давальним, знахідним відмінками. Прийменники, що керують давальним або 
знахідним відмінками. Прийменники, що керують родовим відмінком. 
Прийменники, що керують родовим або давальним відмінками. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Слабка відміна 
прикметників. Сильна відміна прикметників. Мішана відміна прикметників. 
Займенники. Особові займенники. Відмінювання особових займенників. 
Неозначені та заперечні займенники. Безособовий займенник es. Неозначено-
особовий займенник man. Відмінювання зворотного займенника sich. 
Присвійні та вказівні займенники. Відмінювання займенників. 

Числівники. Види числівників.  
Модальні дієслова. Часові форми модальних дієслів.  



Пасивний стан дієслів. Часові форми дієслів у пасивному стані. 
Неозначена форма дієслова (інфінітив). Вживання інфінітиву з та без 

частки zu. Інфінитивні звороти um+zu+Infinitiv. an (statt) +zu+Infinitiv, 
ohne+zu+Infinitiv. 

Прості речення. Порядок слів у простому поширеному реченні, 
питальному та спонукальному реченнях. Складні речення. Складносурядні 
речення. Складнопідрядні речення. Порядок слів у головному та підрядному 
реченні. Види підрядних речень. Додаткові підрядні речення. Підрядні 
речення причини. Підрядні речення мети. Означальні підрядні речення. 

 
Земельний суд, лежати в основі, податок, подавати апеляцію, 

охоплювати, торгівля, бути компетентним, суди першої інстанції, правовий 
суб’єкт, дільничий суд. 

Здійснювати, рівноцінний, суд землі, судова влада, оплата, 
верховний суд землі, касація, податок з обігу, відповідальний 

(компетентний), дозволяти. 
Бути зобов’язаним, доручати, судова палата, відмежування, належні 

компетентні суди, суперечка, форми існування, службовець, відшкодування 
(компенсація), бути компетентним. 

Охоплювати, у противагу до, насильницький злочин, позивач, 
положення про промисел та ремесла, роботодавець, відповідач, найманий 
робітник, конкуренція, спір. 

Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 

Торгівля, рівноцінний, примусовість, врегулювання, установа, податок, 
податок з обігу, судова влада, товар, кримінальний процес.   

Земельний суд, лежати в основі, податок, подавати апеляцію, 
охоплювати, торгівля, бути компетентним, суди першої інстанції, правовий 
суб’єкт, дільничий суд. 

Здійснювати, рівноцінний, суд землі, судова влада, оплата, 
верховний суд землі, касація, податок з обігу, відповідальний 

(компетентний), дозволяти. 
Бути зобов’язаним, доручати, судова палата, відмежування, належні 

компетентні суди, суперечка, форми існування, службовець, відшкодування 
(компенсація), бути компетентним. 

Охоплювати, у противагу до, насильницький злочин, позивач, 
положення про промисел та ремесла, роботодавець, відповідач, найманий 
робітник, конкуренція, спір. 



Припис, мито (збір), адміністративний суд, сумісність, звільнити з 
посади, податкові злочини, голосування, поважати, запит (довідка), 
службовець.  

Обвинувачення (скарга), клопотання, адвокат, договір, свідчення, 
припинити, відкладати, дозволяти, страхування, спір. 

Суди першої інстанції, податок, ділитися, відповідач, верховний суд 
землі, суперечка, бути компетентним, позивач, підприємство, сумісність. 

Торгівля, рівноцінний, примусовість, врегулювання, установа, податок, 
податок з обігу, судова влада, товар, кримінальний процес.   

Відносини, оплата, вирішувати, земельний суд, посадовий злочин, 
договір, суспільний, застосовувати, чек. 

Відмежування, адміністративний суд, галузь (сфера), форма існування, 
виконання службових обов’язків, звільнити з посади, поведінка, 
кримінальний процес,  відкладати, суспільний. 

Зневага, у противагу до, спір, влада, адміністрація, найманий робітник, 
врегулювання, договір, подавати апеляцію, різноманітність. 

Роботодавець, мито, страхування,  касація, адміністративний суд, 
федеральна судова палата, правове повноваження, позивач, вимагати, 
податкове нарахування. 

Право на притулок, насильницька злочинність, застерігати, податок з 
обігу, у противагу до, дотримання, вирішувати, розлучення, верховний суд 
землі, красти. 

Відносини, оплата, вирішувати, земельний суд, посадовий злочин, 
договір, суспільний, застосовувати, чек. 

Відмежування, адміністративний суд, галузь (сфера), форма існування, 
виконання службових обов’язків, звільнити з посади, поведінка, 
кримінальний процес,  відкладати, суспільний. 

Зневага, у противагу до, спір, влада, адміністрація, найманий робітник, 
врегулювання, договір, подавати апеляцію, різноманітність. 

Роботодавець, мито, страхування,  касація, адміністративний суд, 
федеральна судова палата, правове повноваження, позивач, вимагати, 
податкове нарахування. 





 


