
 

 

Schritte plus Neu 1+2 
Glossar Deutsch - Ukrainisch 
 
Das Glossar enthält die Wörter des Kurs- und Arbeitsbuches chronologisch angeordnet 
nach Lektionen und Aufgaben, in denen sie das erste Mal vorkommen. 
Wörter, die für die Prüfungen der Niveaustufen A1, A2 und B1 nicht verlangt werden, 
sind kursiv gedruckt. 
Nomen mit der Angabe (Sg. ) verwendet man (meist) nur im Singular. Nomen mit der 
Angabe (Pl.) verwendet man (meist) nur im Plural. Trennbare Verben sind durch einen 
Punkt nach der Vorsilbe gekennzeichnet (an·sehen). 
 

1 Guten Tag. Mein Name ist ... 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 1 

1  

guten Tag добрий день 
der Tag, -e день  
der Name, -n ім‘я 
die Folge, -n серія 
sein бути 
ich я 
Das bin ich. Це я. 
an·sehen розглянути 
das Foto, -s фотографія 
Sie Ви 
hören слухати 
wer хто 
verbinden з’єднати 
heißen зватися 

2  

was що 
richtig вірно, правильно 
noch ще 
einmal (один) раз 
an·kreuzen відмітити хрестиком 
kommen приїхати  
aus з 
Deutschland Німеччина 
sprechen розмовляти 
Polnisch польська (мова) 
und та 
Deutsch німецька (мова) 
Englisch англійська (мова) 
ein bisschen трошки 
Spanisch іспанська (мова) 
Polen Польща 

A1  

sagen сказати 
zu·ordnen поєднати 



 

 

hallo привіт 
auf Wiedersehen до побачення 
tschüs бувай 

A2  

der Herr, -en пан 
das Kind, -er дитина 
guten Abend добрий вечір 
der Abend, -e вечір 
die Dame, -n пані 
willkommen ласкаво просимо 
bei у, при, на 
die Musik (Sg.) музика 
international інтернаціональний 
guten Morgen Доброго ранку 
der Morgen, - ранок 
die Frau, -en жінка, пані 
danke дякую 
gute Nacht на добраніч 
die Nacht,  ̈-e ніч 
der Papa, -s тато 
ergänzen доповнити 

A3  

machen робити 
das Kärtchen, - картка 
sprechen розмовляти, говорити 
der Kurs, -e курс 

B2  

lesen читати 
das Gespräch, -e діалог 
die Entschuldigung, -en вибачення 
wie як 
freuen (sich) радіти 
herzlich willkommen  ласкаво просимо 
der Park, -s парк 
das Klinikum, Kliniken клініка, клініки 

B3  

jetzt тепер 
spielen грати 
Ihr- Ваш 

B4  

das Beispiel, -e приклад 
suchen шукати 
bekannt- відомий 
die Person, -en персон 
zeigen показувати 
fragen питати 
ja так 
stimmen правильно 
nein ні 
wissen знати 
schon уже 
fertig (sein) готовий, бути готовим 

C1  

du ти 
woher звідки 



 

 

Österreich Австрія 
Rumänien Румунія 
Syrien Сирія 
Ungarn Угорщина 
Iran Іран 
Irak Ірак 
der Jemen Ємен 
der Sudan Судан 
die Schweiz Швейцарія 
die Türkei Туреччина 
die Ukraine Україна 
USA (Pl.) Америка 

C2  

der Deutschkurs, -e курс німецької мови 
markieren помічати, виділяти 
die Frage, -n питання 
Indien Індія 
toll супер 
Thailand Тайланд 
interessant цікавий 
antworten відповідати 

C3  

gut добре 
schön прекрасно, гарно 
auch також 
Türkisch турецька мова 
vergleichen порівнювати 
die Sprache, -n мова 
Arabisch арабська мова 
Bulgarisch болгарська мова 
Französisch французька мова 
Griechisch грецька мова 
Italienisch італійська мова 
Rumänisch румунська мова 
Russisch російська мова 
Ungarisch угорська мова 

C4  

der Partner, - / die Partnerin, -nen партнер / партнерка 
der Film, -e фільм 

D1  

der Buchstabe, -n літера 
das Alphabet (Sg.) алфавіт, абетка 
nach·sprechen повторювати 

D2  

buchstabieren вимовити за буквами 
wie bitte вибач(-те),що? 

повторіть будь ласка 
bitte будь ласка 

D3  

das Telefongespräch, -e телефонна розмова 
die Firma, Firmen фірма 
der Moment, -e хвилинку 
leid·tun мені шкода 
vielen Dank дуже дякую 
auf Wiederhören до побачення (по телефону- до зв‘язку) 



 

 

D4  

das Spiel, -e гра 
die Buchstabenmaus,  ̈-e миша та букви (гра) 
raten вгадати 
das Wort,  ̈-er слово 
die Lektion, -en лекція 

E1  

die Adresse, -n адреса 
die Visitenkarte, -n візитна картка 
der Vorname, -n ім‘я 
der Familienname, -n прізвище 
der Nachname, -n прізвище 
die Straße, -n вулиця 
die Stadt,  ̈-e місто 
das Land,  ̈-er країна 
der Produzent, -en / die Produzentin, -nen виробник, продюсер / продюсерка 
das Schuhhaus,  ̈-er магазин  взуття 
der Inhaber, - / die Inhaberin, -nen власник / власниця 
deutsch німецький 
die Krankenkasse, -n медичне страхування 
die E-Mail, -s електронний лист 
die Allgemeinmedizin (Sg.) загальна медицина 
das Telefon, -e телефон 
der Text, -e текст 
das Recht, -e право 
Liechtenstein Ліхтенштейн 

E2  

das Formular, -e формуляр, бланк 

E3  

die Fremdsprache, -n іноземна мова 
die Anmeldung, -en реєстрація 
die Hausnummer, -n номер будинку 
die Postleitzahl, -en поштовий індекс 
tauschen обмінюватись 

Grammatik  

die Grammatik (Sg.) граматика 
die Aussage, -n висловлювання 
die W-Frage, -n питання з питальними словами 
das Verb, -en дієслово 
die Konjugation, -en дієвідмінювання дієслів 
merken (sich) запам‘ятати 

Kommunikation  

die Kommunikation (Sg.) комунікація 
die Begrüßung, -en привітання 
der Abschied, -e прощання 
die Herkunft (Sg.) походження 
bitten просити 
danken дякувати 
die Strategie, -n стратегія 

Lernziele  

das Lernziel, -e навчальна  ціль 
jemand-  хтось 
begrüßen привітати 
verabschieden (sich) прощатися 



 

 

das Heimatland,  ̈-er Батьківщина, Вітчизна 
das Anmeldeformular, -e реєстраційний формуляр 

Zwischendurch mal ...  

Lied  

zwischendurch mal зроби паузу, між іншим 
das Lied, -er пісня 
das Akkordeon, -s акордеон 
das Baby, -s дитинка 
der Cent, - цент 
das Dynamit (Sg.) динаміт 
der Elefant, -en слон 
die Flöte, -n флейта 
die Gitarre, -n гітара 
das Insekt, -en комаха 

 
der Jaguar, -e ягуар 
die Kamera, -s камера, фотоапарат 
die Lokomotive, -n локомотив 
das Mikrofon, -e мікрофон 
die Natur (Sg.) природа 
der Ozean, -e океан 
die Polizei (Sg.) поліція 
das Quartett, -e квартет 
das Radio, -s радіо 
das Saxofon, -e саксофон 
der Uhu, -s пугач, сова 
die Volksmusik (Sg.) народна музика 
das Xylofon, -e ксилофон 
das Ypsilon (Sg.) ігрек 
der Zirkus, -se цирк 

Film/Spiel  

das Buchstabenspiel, -e гра з літерами/буквами 

Film  

der Ton,  ̈-e звук 
notieren записувати 

Landeskunde  

die Landeskunde (Sg.) краєзнавство 
regional регіональний 
geben (es gibt …) давати (існує, є) 
viel- багато 
für для 
die Karte, -n географічна карта 
Tag день 
moin, moin привіт 
Tach привіт 
servus привіт 
grüezi (mitenand) привіт усім 
uf Wiederluege до побачення 

ARBEITSBUCH  

2  
die Phonetik (Sg.) фонетика 
5  
achten (auf) звернути увагу 
die Satzmelodie, -n інтонація 



 

 

 
 

6  
die Betonung, -en наголос 
9  
das Satzzeichen, - розділові знаки 
oder чи  
14  
Persisch персидська мова 
16  
entdecken відкривати (для себе) 
17  
Kroatien Хорватія 
18  
die Form, -en форма 
Kamerun Камерун 
Nigeria Нігерія 
Thai тайська мова 
22  
groß·schreiben писати з великої літери 
27  
das Schreibtraining, -s тренування письма 
28  
der Brief, -e лист 
der Briefumschlag,  ̈-e конверт 
29  
aus·füllen заповнювати 
das Computersystem, -e комп‘ютерна система 
der Webdesigner, - / die Webdesignerin, -nen вебдизайнер / вебдизайнерка 

2 Meine Familie 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 2 

1  

mein- мій 
die Familie, -n сім‘я 
die Pause, -n перерва 
super супер 
meinen мого 
der Deutschlehrer, - / die Deutschlehrerin, -nen вчитель німецької / вчителька німецької 
lernen вчити 
haben мати 

2  

Kanada Канада 

3  

der Vater,  ̈- тато 
Großeltern (Pl.) бабуся та дідусь 
die Mutter,  ̈- мама 
Eltern (Pl.) батьки 
der Bruder,  ̈- брат 
das Jahr, -e рік 
Geschwister (Pl.) брати та сестри 
leben жити 
in в 



 

 

A1  

Wie geht’s? як справи? 
sehr дуже 
Na ja. ну 
Es geht. нормально 

A2  

Wie geht es Ihnen? як ваші справи? 
das Kettenspiel, -e ланцюгова гра 

A3  

das Bild, -er картина, малюнок 
schreiben писати 

B1  

die Enkelin, -nen онучка 
der Enkel, - онук 
die Tochter,  ̈- дочка 
der Sohn,  ̈-e син 
die Schwester, -n сестра 
die Oma, -s бабуся 
der Mann,  ̈-er чоловік 
der Opa, -s дідусь 

B2  

das Familienfoto, -s сімейне фото 
variieren варіювати, змінювати 
dann потім 
dein- твій 
die Variante, -n варіант 

B3  

das Rätsel, - загадка 
der Zettel, - Картка, записка 
der Ehemann,  ̈-er чоловік 
die Ehefrau, -en дружина 
falsch неправильно 
genau точно, правильно 
planen планувати 
das Familienfest, -e сімейне свято 
die Liste, -n список, перелік 

C1  

wohnen жити, мешкати 
sie (Singular) вона (однина) 
zusammen·leben проживати разом 
geschieden sein бути розлученим 
er він 
sie (Plural) вони (множина) 

C2  

die Information, -en інформація 
China Китай 
Ghana Гана 

C3  

erst- перш- 
der Arbeitstag, -e робочий день 
ihr (Pl.) ви (множина) 
Bosnien Боснія 
herum·gehen Ходити, обійти 



 

 

zu zweit удвох 
das Paar, -e пара 
wir ми 

D1  

die Zahl, -en число 
Personalien (Pl.) дані 
null нуль 
eins один 
zwei два 
drei три 
vier чотири  
fünf п‘ять 
sechs шість 
sieben сім 
acht вісім 
neun дев‘ять 
zehn десять  
elf одинадцять 
zwölf дванадцять 
dreizehn тринадцять 
vierzehn чотирнадцять 
fünfzehn п‘ятнадцять 
sechzehn шістнадцять 
siebzehn сімнадцять 
achtzehn вісімнадцять 
neunzehn дев‘ятнадцять 
zwanzig двадцять 

D2  

die Telefonnummer, -n номер телефону 
die Nummer, -n номер 

D3  

Spanien Іспанія 
wo де 
geboren народився 
verheiratet одружений, заміжня 
alt старий 
das Alter, - вік 
der Geburtsort, -e місце народження 
der Wohnort, -e місце проживання 
der Familienstand (Sg.) сімейний стан 
ledig незаміжня, неодружений 
verwitwet вдівець, вдова 

D4  

das Partnerinterview, -s партнерське інтерв‘ю 
über про 

E1  

deutschsprachig німецькомовний 
liegen лежати, знаходитись 
die Landkarte, -n географічна карта 
der Norden (Sg.) північ 
der Osten (Sg.) схід 
der Süden (Sg.) південь 
der Westen (Sg.) захід 
die Hauptstadt,  ̈-e столиця 
Süd- південно- 



 

 

Nord- північно- 

E2  

der Freund, -e / die Freundin, -nen друг / подруга 
Slowenien Словенія 
lange довго 
zusammen·wohnen проживати разом 
der Grafik-Designer, - / 
  die Grafik-Designerin, -nen 

графічний дизайнер / графічна дизайнерка 

Norddeutschland північна Німеччина 
der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen вчитель / вчителька 
der Kroate, -n / die Kroatin, -nen хорват / хорватка 
die/der Deutsche, -n німець, німкеня 
Süddeutschland південна Німеччина 
Baden-Württemberg Баден-Вюртемберг 

Grammatik  

der Possessivartikel, - присвійні займенники 

Kommunikation  

das Befinden (Sg.) самопочуття 
zusammen разом 
ander- інш- 
vorstellen (sich) представитися 
die Angabe, -n дані 
zu до 
der Ort, -e місто, населений пункт 

Lernziele  

zählen лічити 
verstehen (sich) розуміти, знайти спільну мову 
beantworten відповідати  
das Thema, Themen тема, теми 

Zwischendurch mal ...  

Film  

der Türke, -n / die Türkin, -nen турок / турчанка 
der Österreicher, - / die Österreicherin, -nen австрієць / австрійка 

Spiel  

bilden утворювати, складати 
die Gruppe, -n група 
jeder, jedes, jede кожний, кожне, кожна 
der Satz,  ̈-e речення  
Russland Росія 

Projekt  

1  

das Projekt, -e проект 
arbeiten працювати 
die Kurs-Kontaktliste, -n список контактів курсу 
der Fragebogen,  ̈- анкета 
der Unterstrich, -e нижнє підкреслення 
der Punkt, -e крапка 
die E-Mail-Adresse, -n електронна адреса 
die Muttersprache, -n рідна мова 

2  

die Kontaktliste, -n список контактів 

  



 

 

 
 

3 
die Kursstatistik, -en статистика курсу 
sammeln збирати 

ARBEITSBUCH  

2  
der Satzakzent, -e наголос речення 
5  
das Familienmitglied, -er член сім’ї 
8  
klopfen стукати 
der Rhythmus, Rhythmen ритм 
16  
das Forum, Foren форум, форуми 
17  
die Tabelle, -n таблиця 
28  
die Prüfung, -en екзамен 
31  
Tschechisch чеська мова 
Test  
hier тут 
Fokus Alltag  
der Fokus (Sg.) фокус 
in в, у 
die Stadtbibliothek, -en міська бібліотека 
der Schülerausweis, -e учнівське посвідчення 
die Klasse, -n клас 
die/der Jugendliche, -n молодь 
die/der Erziehungsberechtigte,-n батьки, опікуни 
erlauben дозволяти 
männlich чоловічий 
weiblich жіночій 
die Nationalität, -en національність 
Medien (Pl.) медіа 
entleihen позичити, орендувати, взяти на абонемент 
das Buch,  ̈-er книга 
die Zeitschrift, -en журнал 
das Hörbuch,  ̈-er аудіокнига 
die CD, -s аудіодиск 
die DVD, -s відеодиск 
die DVD-ROM, -s DVD-ROM 
Fokus Beruf  
2  
der Chefarzt,  ̈-e / die Chefärztin, -nen головний лікар / головна лікарка 

3 Einkaufen 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 3 

1  

einkaufen купляти 
der Bananenpfannkuchen, - банановий млинець 



 

 

der Pfannkuchen, - млинець 
kennen знати 
die Banane, -n банан 
die Butter (Sg.) масло 
das Ei, -er яйце 
das Mehl (Sg.) борошно 
die Milch (Sg.) молоко 
der Zucker (Sg.) цукор 
die Schokolade (Sg.) шоколад 

2  

brauchen треба, потребувати 
kaufen купити 
das Schokoladenei, -er шоколадне яйце 

3  

passen підходити 
möchten хотів би 
der Hunger (Sg.) голод 
superlecker суперсмачний 
machen (das macht …) робити (це коштує…) 
der Euro (Sg.) євро 
können могти, вміти 
dir тобі 
helfen допомагати 

4  

erzählen розповідати 
Sri Lanka Шрі-Ланка 

A1  

das Fleisch (Sg.) м‘ясо 
das Bier, -e пиво 
der Käse (Sg.) сир 
das Salz (Sg.) сіль 
der Tee, -s чай 
das Brot, -e хліб 
der Wein, -e вино 
das Mineralwasser (Sg.) мінеральна вода 
der Reis (Sg.) рис 
der Fisch, -e риба 

A3  

natürlich звісно 

A4  

der Einkaufszettel, - список покупок 
zu Hause вдома 
zeichnen креслити, малювати олівцем 

B1  

doch усе ж, однак, ж 
ein- один 
kein- ніякий (жоден),ніяке (жодне)/ніяка (жодна), 

ніякі 
der Apfel,  ̈- яблуко 
die Birne, -n груша 

B2  

das Wörterbuch,  ̈-er словник 
die Orange, -n апельсин 
der Kuchen, - пиріг 



 

 

der Kaffee, -s кава 
der Saft,  ̈-e сік 
das Brötchen, - булочка 
das Würstchen, - сосиска 
die Tomate, -n помідор, томат 
die Kiwi, -s ківі 
auf Deutsch на німецькій мові 

C2  

der Einkaufswagen, - візок для покупок 

C3  

die Kartoffel, -n картопля 
der Joghurt, -s йогурт 
die Zwiebel, -n цибуля 

C4  

das Suchbild, -er зображення, яке шукається 
das Regal, -e полиця 
anders по іншому 
finden знайти 
der Unterschied, -e різниця 
oft  

D1  

der Preis, -e ціна, нагорода 
die Mengenangabe, -n кількість 
dreißig тридцять 
sechzig шістдесят 
fünfzig п‘ятдесят 
vierzig сорок 
siebzig сімдесят 
hundert сто 
achtzig вісімдесят 
neunzig дев‘яносто 

D3  

der Prospekt, -e проспект 
das Sonderangebot, -e знижка 
die Lebensmittelabteilung, -en відділ харчових продуктів 
das Lebensmittel, - харчові продукти 
die Abteilung, -en відділ 
das Hackfleisch (Sg.) фарш 
die Wurst,  ̈-e ковбаса 
kosten коштувати 
das Gramm (g.) (Sg.) грам 
das Kilo(gramm), - кілограм 
das Pfund, -e фунт 
der Liter, - літер 
die Flasche, -n пляшка 
die Packung, -en пачка, пакунок 
die Dose, -n банка, бляшанка 
der Becher, - стакан (з пластику або картону) 
die Sahne (Sg.) вершки 
wie viel скільки 

E1  

kochen готувати 
auf на 
der Markt,  ̈-e базар 
der Verkäufer, - / die Verkäuferin, -nen продавець / продавчиня 



 

 

der Kunde, -n / die Kundin, -nen клієнт / клієнтка 
gern з задоволенням 
Das ist alles. Це все. 
all- все 

E2  

das Rollenspiel, -e рольова гра 
die Rolle, -n роль 
Bitte schön? Прошу? 
der Spinat (Sg.) шпинат 
der Lauch (Sg.) цибуля-порей 
der Speck (Sg.) бекон 
der Obstladen,  ̈- фруктовий магазин 
das Obst (Sg.) фрукти 
der Laden,  ̈- магазин, лавка 
der Gemüseladen,  ̈- овочевий магазин 
das Gemüse (Sg.) овочі 
die Bäckerei, -en пекарня 
die Fleischtheke, -n м‘ясний прилавок, відділ 

E3  

die Teigtasche, -n пельмені, вареники 
der Teig, -e тісто 
die Tasche, -n сумка, карман 
das Rezept, -e рецепт 
die Maultasche, -n пельмені, кльоцки 
das Wasser (Sg.) вода 
schwäbisch швабський 
die Kategorie, -n категорія 
die Füllung, -en начинка 
weiter далі 
der Pfeffer (Sg.) перець 
der Muskat (Sg.) мускатний горіх 
der Majoran (Sg.) майоран 
China Китай 
Original- оригінал 
nur тільки, лише 
lieben любити 
der Schmand (Sg.) сметана 
die Petersilie (Sg.) петрушка 
der Knoblauch (Sg.) часник 
wenig мало 
ein wenig трохи 

E4  

Georgien Грузія 

Grammatik  

die Ja-/Nein-Frage, -n так-/ні-питання 
der indefinite Artikel, - неозначений артикль 
der Negativartikel, - заперечний артикль 
der Artikel, - артикль 
das Nomen, - іменник 
der Singular (Sg.) однина 
der Plural (Sg.) множина 
nie ніколи 

Kommunikation  

nach·fragen перепитати 
bei у, при, на 



 

 

denn ж 
Sonst noch etwas? Ще чогось? 
sonst окрім 

Lernziele  

die Gemüsesorte, -n сорт овочів 
die Obstsorte, -n сорт фрукта 
nennen називати 
einfach просто 

Zwischendurch mal ...  

Projekt  

das Lebensmittel-Alphabet, -e алфавіт продуктів 
die Aprikose, -n абрикос 

Film  

1  

der Kartoffelsalat, -e картопляний салат 
die Salatgurke, -n салатний огірок 
sauer кислий 
die Gurke, -n огірок 
der Bund,  ̈-e пучок, зв‘язка 
die Frühlingszwiebel, -n цибуля шалот 
die Knoblauchzehe, -n зубчик часника 
das Glas,  ̈-er стакан 
die Mayonnaise, -n майонез 
der Essig, -e оцет 

Projekt  

1  

das Gericht, -e страва 
die Tortilla, -s тортілла 
das Olivenöl, -e оливкова олія 

3  

nun зараз, тепер 
das Kurs-Kochbuch,  ̈-er книга рецептів курсу 

Comic  

der/das Comic, -s комікс 
die Cola, -s кола 
der Orangensaft,  ̈-e апельсиновий сік 
der Durst (Sg.) спрага 
die Geschichte, -n історія 
das Käsebrötchen, - бутерброд з сиром 
das Wurstbrötchen, - бутерброд з ковбасою 
das Fischbrötchen, - бутерброд з рибою 

ARBEITSBUCH  

9  
der Wortakzent, -e вимова 
lang довгий 
kurz короткий 
19  
festkochend не розварюється 
Südtirol Південний Тіроль 
25  
die Lösung, -en рішення 
  



 

 

27 
der Tomatensaft,  ̈-e томатний сік 
28  
der Schokoladenpfannkuchen, - шоколадний млинець 
31  
die Semmel, -n булка 
das Rundstück, -e булка 
der Wecken, - булка 
der Hering, -e оселедець 
die Schrippe, -n булка 
32  
der Apfelkuchen, - яблучний пиріг 
die Sprachschule, -n мовна школа 
die Rezept-Idee, -n ідея рецепту 
der Supermarkt,  ̈-e супермаркет 
Fokus Alltag  
1  
kühl прохолодний 
trocken сухий 
lagern зберігати 
dunkel темний 
mindestens принаймні 
haltbar зберігатись 
bis до 
2  
die Produktinformation, -en інформація щодо продукту 
das Fett, -e жир 
die Apfelschorle, -n яблучний спритцер (напій з яблучного соку та 

мінеральної води з газом) 
Zutaten (Pl.) інгредієнти 
der Bio-Joghurt, -s біо-йогурт 
das Komma, -s кома 
das Prozent, -e процент 
die Edelbitter-Schokolade, -n темний шоколад 
der Kakao (Sg.) какао 
die Vanille (Sg.) ваніль 
die Vollmilchschokolade, -n молочний шоколад 
Fokus Beruf  
1  
das Internet (Sg.) інтернет 
bestellen замовити 
das Getränk, -e напій 
die Kantine, -n столова 
das Online-Formular, -e онлайн-формуляр 
still негазована 
classic класичний 
der Kasten,  ̈- ящик 
das Weißbier, -e пшеничне пиво 
der Online-Getränkemarkt,  ̈-e онлайн-магазин напоїв 
ein·geben ввести 
bezahlen заплатити 
die Bestellung, -en замовлення 
prüfen перевірити 
die Lieferadresse, -n адреса доставки 
die Rechnungsadresse, -n адреса для надсилання рахунку 
die Zahlungsart, -en тип оплати 
die Rechnung, -en рахунок 



 

 

 
 

das Produkt, -e продукт 
die Menge, -n кількість 
der Gesamtpreis, -e загальна сума 
zuzüglich (zzgl.) включно 
die Mehrwertsteuer (Sg.) НДС 
2  
die Kreditkarte, -n кредитка 

4 Meine Wohnung 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 4 

1  

die Wohnung, -en квартира 
Ach so! Ось воно що! 
die Lampe, -n лампа 
das Zimmer, - кімната 
die Küche, -n кухня 
das Bad,  ̈-er ванна кімната 
neu новий 
groß великий  
klein малий 
hell світлий 
teuer дорогий 
billig дешевий 
hässlich негарний, потворний 

A1  

dort там 
die Traumwohnung, -en квартира мрії 
das Schlafzimmer, - спальня 
der Flur, -e коридор 
das Arbeitszimmer, - кабінет, робоча кімната 
das Kinderzimmer, - дитяча кімната 
die Toilette, -n туалет 
der Balkon, -e балкон 
das Wohnzimmer, - вітальня 
der, das, die артиклі ч.р., с.р., ж.р., 

A2  

das Haus,  ̈-er дім 
nicht не 

B1  

aber але 
der Monat, -e місяць 

B2  

die Nachricht, -en новина, повідомленя 

B3  

das Partnerspiel, -e гра з партнером 
breit широкий 
schmal вузький 

C1  

Möbel (Pl.) меблі 



 

 

der Schrank,  ̈-e шкаф 
der Kühlschrank,  ̈-e холодильник 
das Sofa, -s диван 
der Tisch, -e стіл 
der Stuhl,  ̈-e стілець 
das Bett, -en ліжко 
die Waschmaschine, -n пральна машина 
der Fernseher, - телевізор 
die Dusche, -n душ 
der Herd, -e плита 
die Badewanne, -n ванна 
das Waschbecken, - раковина 
der Teppich, -e килим 
der Sessel, - крісло 
das Elektrogerät, -e електроприлади 
das Gerät, -e прилад 

C2  

gefallen подобатись 
die Farbe, -n колір 
finden знаходити, думати 
ganz gut добре 
ganz цілком 
schauen дивитися 
modern сучасний 

C3  

dunkel- (+ Farbe) темний (+колір) 
weiß білий 
schwarz чорний 
hell- (+ Farbe) світлий (+колір) 
grau сірий 
grün зелений 
braun коричневий 
blau голубий 
rot червоний 
gelb жовтий 

D1  

die Wohnungsanzeige, -n оголошення про квартиру 
(ein)hundert сто 
tausend тисяча 
die Million, -en мільйон 

D2  

das Kinderbett, -en дитяче ліжко 
der Zentimeter (cm), - сантиметр 
mal на 

D3  

diktieren диктувати 
das Handy, -s мобільний телефон 
die Handynummer, -n номер мобільного телефону 
die Arbeit, -en робота 

D4  

die Anzeige, -n оголошення 
nett симпатичний, милий люб‘язний 
das Ehepaar, -e подружня пара 
mit з 
der Garten,  ̈- сад 



 

 

warm теплий 
der Quadratmeter, - квадратний метр 
vermieten здавати в оренду 
das Apartment, -s квартира 
der Wohnraum,  ̈-e житлове помешкання 
der Raum,  ̈-e кімната, приміщення 
Nebenkosten (Pl.) комунальні послуги 
die Monatsmiete, -n орендна плата в місяць 
die Miete, -n оренда 
die Kaution, -en застава 
der Stock (Sg.) (Etage) поверх 
circa (ca.) приблизно 
privat приватний 
ab  з 
sofort зразу 
ab sofort відтепер, вже 
maximal (max.) максимально 
die Warmmiete, -n оренда з опаленням та комунальними 

послугами 
der Anruf, -e дзвінок 
unter під 
möbliert з меблями 
das TV, -s телевізор 
die Einbauküche, -n обладнана кухня 
die Garage, -n гараж 

E1  

verkaufen продавати 
etwas щось 
der Computertisch, -e комп’ютерній стіл 
der Computer, - комп’ютер 
der Schreibtisch, -e письмовий стіл 

E2  

heute сьогодні 
welch- який 
also отже 
ungefähr приблизно 
der Meter (m), - метр 

E3  

hoch високий 
morgen завтра 

Grammatik  

der definite Artikel, - означений артикль 
das Personalpronomen, - особові займенники 
die Negation, -en заперечення 

Kommunikation  

beschreiben описати 
das Traumzimmer, - кімната мрії 
führen вести 
missfallen не подобатись 

Lernziele  

benennen називати 
die Kleinanzeige, -n маленькі оголошення 
das Möbelstück, -e предмет меблі 



 

 

Zwischendurch mal ...  

Schreiben  

1  

schreiben писати 
frei вільний, безкоштовний 
korrigieren виправляти 
Leute (Pl.) люди 
der Juli (Sg.) липень 
ruhig спокійний 
wirklich дійсно 
da sein бути тут, на місці  
beide обидва 
der Messie, -s гармидер, розгардіяш 
der Raucher, - / die Raucherin, -nen курець 

Projekt  

1  

fotografieren фотографувати 

Lied mit Film  

1  

sehen бачити 

2  

der Liedtext, -e текст пісні 
die Bewegung, -en рух 
ziemlich достатньо 

ARBEITSBUCH  

7  
der Sprachkurs, -e мовний курс 
18  
zweimal двічі 
Schweden Швеція 
Dänemark Данія 
29  
die Abkürzung, -en скорочення 
die Immobilie, -n нерухомість 
die Tiefgarage, -n Підземний гараж 
31  
die Zeichnung, -en малюнок 
die Verhandlungsbasis (VHB) (Sg.) за домовленістю 
bequem зручний 
französisch (franz.) французький 
das Metall, -e метал 
die Matratze, -n матрац 
der Wohnzimmerschrank,  ̈-e шафа для вітальні 
das Plasma TV, -s плазма 
die Höhe (H), -n висота 
die Breite (B), -n широта 
die Tiefe, -n глибина 
32  
die SMS, -en смс 
Fokus Beruf  
1  
der Beruf, -e професія 



 

 

 
 

5 Mein Tag 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 5 

1  

früh рано 
spät пізно 
die Präsentation, -en презентація 

2  

auf·räumen прибирати 
frühstücken снідати 
spazieren gehen гуляти 
auf·stehen вставати 

3  

das Viertel, - район 
nach після 
gehen йти 
das Abendessen, - вечеря 
müde втомлений 
an·rufen подзвонити 

A1  

fern·sehen дивитись телевізор 

die Regel, -n правило 
das Büro, -s офіс 
der Hund, -e собака 
die Pizza, -s піцці 
essen їсти 
rauchen палити 
2  
erlaubt sein бути дозволеним 
verbieten забороняти 
verboten sein бути забороненим 
der Lärm (Sg.) шум, галас 
leise тихо 
das Haustier, -e домашня тварина 
Fokus Alltag  
1  
rund um … навколо, біля 
der Mietvertrag,  ̈-e договір оренди 
betragen становити 
monatlich у місяць 
die Kaltmiete, -n холодна оренда (без комунальних платежів) 
gesamt разом 
der Kontoauszug,  ̈-e виписка з банку 
der Kontostand,  ̈-e стан банківського рахунку 
das Gehalt,  ̈-er зарплатня 
der Strom (Sg.) струм 
die Lebensversicherung, -en страхування 
2  
Stadtwerke (Pl.) комунальні підприємства 
die Heizung, -en опалення 



 

 

B1  

erst тільки 
vor до, перед 
Es ist … Uhr. …годин 
halb половина 
die Uhr, -en година 

B2  

die Uhrzeit, -en час 

B3  

gleich зараз 

C1  

wann коли 
an·fangen починати (-сь) 
besuchen відвідувати 
das Kursprogramm, -e програма курсу 
der Intensivkurs, -e інтенсивний курс 
der Abendkurs, -e вечірній курс 
der Montag, -e понеділок 
der Freitag, -e п‘ятниця 
die Unterrichtsstunde, -n урок 
der Donnerstag, -e четвер 
der Mittwoch, -e середа 
der Dienstag, -e вівторок 
enden закінчувати (-сь) 
um … Uhr о…годині 
von з 

C2  

am у 
die Party, -s вечірка 
(der) Fußball (Sg.) футбол 
die Zeit, -en час 
der Samstag, -e субота 
der Sonntag, -e неділя 
das Wochenende, -n вихідні 

C3  

die Woche, -n неділя 
die Hausaufgabe, -n домашнє завдання 
die Mama, -s мама 
schlafen спати 

C4  

stellen ставити 
der Terminkalender, - особистий розклад 
nächst- слідуючий 

D1  

die Tageszeit, -en доба дня 
der Mittag, -e обід 
der Nachmittag, -e після обіду 
der Vormittag, -e до обіду 

D2  

das Kino, -s кінотеатр 
der Sport (Sg.) спорт 
Sport machen займатися спортом 
trinken пити 



 

 

das Computerspiel, -e комп‘ютерна гра 
chatten чатитись, писати у чаті 

E1  

der Familienalltag, -e сімейні будні 
der Alltag, -e будні 
die Öffnungszeit, -en часи роботи 
geöffnet відкрито 
öffnen відкривати 
der Kinder- und Jugendarzt,  ̈-e / 
  die Kinder- und Jugendärztin, -nen 

педіатр 

die Sprechzeit, -en консультація 
die Terminvereinbarung, -en призначення зустрічі 
der Termin, -e зустріч 
der Kindergarten,  ̈- дитячий садок 
das Elektrogeschäft, -e магазин електротоварів 
das Herz, -en серце 
die Geschäftszeit, -en часи роботи 
die Bibliothek, -en бібліотека 
die Kinder- und Jugendbibliothek, -en бібліотека для дітей та молоді 
gesetzlich за законом 
der Feiertag, -e вихідний 
geschlossen зачинено 
das Geschäft, -e магазин 
schließen закривати 
die Praxis, Praxen кабінет лікаря 
offiziell офіційний 

E2  

die Kindertagesstätte, -n / Kita,-s ясла 
bringen привести, принести 
ab·holen забрати 
der Exmann,  ̈-er колишній чоловік 
die Exfrau, -en колишня дружина 
mehr більше 
zum Beispiel (z.B.) наприклад 
wieder знову 
total повний, цілий, абсолютний 
fertig (sein) готовий (бути готовим) 

Grammatik  

das trennbare Verb, -en відокремлюване дієслово 
zusammen·passen підходити, пасувати 
die temporale Präposition, -en прийменник часу 
die Position, -en позиція, місце 
der Hauptsatz,  ̈-e головне речення 

Kommunikation  

die Verabredung, -en домовленість, зустріч 
der Kalender, - календар 
die Vorliebe, -n схильність, уподобання 
glauben вірити, думати 

Lernziele  

die Aktivität, -en активність, діяльність 
der Wochentag, -e день тижня 
das Schild, -er знак, табличка 
die Telefonansage, -n Телефонне повідомлення  
der Lesetext, -e текст для читання 



 

 

Zwischendurch mal ...  

Comic  

die Traumfrau, -en жінка мрії 
fahren їхати 

Lesen  

das Hobby, -s хобі 
etwa близько, приблизно 
der Einwohner, - житель 
die Schulzeit (Sg.) шкільний час 
der Zahnarzthelfer, - / die Zahnarzthelferin, -nen асистент стоматолога / асистентка стоматолога 
mögen любити 
klettern лізти, лазити 
studieren навчатися в університеті 
die Medizin (Sg.) медицина 
von … nach з … в 
leider на жаль 

Film  

1  

die Fotoreportage, -n фоторепортаж 
die Mittagspause, -n обідня перерва 
das Fitnessstudio, -s фітнесклуб 
die Kleidung (Sg.) одяг 
waschen прати, мити 
aus·gehen вийти, виходити 
treffen зустрічати, зустрічатися 
los·gehen йти, вирушити 
die Zahnarztpraxis, -praxen кабінет стоматолога 
manchmal іноді 
schnell швидкий 

Hören  

das Frühstück, -e сніданок 
der Friedhof,  ̈-e кладовище, цвинтар 
der Mittagsschlaf (Sg.) короткий сон удень 
das Schach (Sg.) шахи 

ARBEITSBUCH  

12  
der Sonnabend, -e субота 
19  
der Tagesablauf,  ̈-e розпорядок дня 
joggen бігати 
der Jazz (Sg.) джаз 
der Pop (Sg.) поп 
der Rap (Sg.) реп 
25  
das Fernsehprogramm, -e телепрограма 
das Wetter (Sg.) погода 
das Lotto (Sg.) лото 
die Tagesschau (Sg.) випуск новин 
die Mordkommission, -en відділ вбивств 
der TV-Krimi, -s теледетектив 
der Herzensbrecher, - плейбой, розбивач сердець 
die Familienserie, -n сімейний серіал 
die EM-Qualifikation, -en кваліфікація на євро 



 

 

das Boulevardmagazin, -e таблоїдний журнал 
der Kinder- und Jugendfilm, -e фільм для дітей та молоді 
die Show, -s шоу 
der Actionfilm, -e бойовик 
26  
die/der Neue, -n новий, нова 
Fokus Familie  
1  
die Kinderbetreuung (Sg.) догляд за дітьми 
kunterbunt барвистий, строкатий 
der Betreuungsplatz,  ̈-e місце догляду 
die Möglichkeit, -en можливість 
die Tagesgruppe, -n денна група 
Fokus Beruf  
1  
der Informationstext, -e інформаційний текст 
der Deutsch-Test, -s тест з німецької мови 
das Beratungsbüro, -s консультаційне бюро 
die Sprachberatung, -en мовна консультація 
der Zuwanderer, - / die Zuwanderin, -nen мігрант / мігрантка 
die Zielgruppe, -n цільова група, цільова аудиторія 
der Teilnehmer, - / die Teilnehmerin, -nen учасник,учасниця 
der Integrationskurs, -e інтеграційний курс 
Kosten (Pl.) витрати 
die Volkshochschule (VHS), -n вища школа 
der Anmeldeschluss (Sg.) закінчення реєстрації 
der Einstufungstest, -s тест для визначення рівня 
2  
der Deutschunterricht (Sg.) заняття німецькою мовою 
4  
Alles klar! Зрозуміло. 
das Konsulat, -e консульство 

 
 

6 Freizeit 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 6 

1  

die Freizeit (Sg.) вільний час, дозвілля 
der Käsemann,  ̈-er сиролюб, той, хто полюбляє сир 
der Ausflug,  ̈-e екскурсія, подорож, прогулянка  
das Auto, -s автівка 
wandern мандрувати 
das Picknick, -s пікнік 
die Mundharmonika, -s губна гармоніка 
telefonieren розмовляти по телефону 
die Sonne, -n сонце 
scheinen світити 
regnen дощити 
die Wolke, -n хмара 

3  

vergessen забувати 

  



 

 

A1 
der Grad, -e градус 
windig вітряний 
kalt холодно 
schneien йде сніг 
bewölkt хмарний 

A2  

der Wetterbericht, -e прогноз погоди 
das Europawetter (Sg.) погода у Європі 
die Mitte (Sg.) середина, центр 
überall усюди, скрізь 
die Temperatur, -en температура 
steigen рости 
bis zu до 
die Küste, -n узбережжя 
das Landesinnere (Sg.) у країні 
um навколо 
leicht легкий 
der Regen (Sg.) дощ 
der Schnee (Sg.) сніг 
sonnig сонячний 
mild м‘який  
das Ruhrgebiet (Sg.) Рурська область  
die Nordsee-Insel, -n острів у Північному морі 
bleiben залишатись 
plus плюс 
minus мінус 
das Radio-Wetter (Sg.) погода на радіо 

A3  

das Plakat, -e плакат 
Bulgarien Болгарія 
schlecht погано 
der Sommer, - літо 
heiß гарячий, спекотний 
der Winter, - зима 
der Frühling, -e весна 
der Herbst, -e осінь 

A4  

das Lieblingswetter (Sg.) улюблена погода 
der Wind, -e вітер 
angenehm приємний 
informieren (sich) інформувати 

B3  

die Speisekarte, -n меню 
der Hamburger, - гамбургер 
der Apfelsaft,  ̈-e яблучний сік 
die Speise, -n страва 
die Currywurst,  ̈-e сосиска з соусом каррі 
das Wiener Würstchen, - віденська сосиска 
die Salami, -s салямі 
die Portion, -en порція 
Pommes frites (Pl.) (Pommes) картопля фрі 
der/das Ketchup, -s кетчуп 
der Salat, -e салат 
der Schinken, - шинка 



 

 

die Spezialität, -en традиційна кухня 

C1  

dabei haben мати з собою 
lieber краще 

C2  

nehmen брати 
warum чому 
das Eis (Sg.) морозиво, лід 

D1  

tanzen танцювати 
schwimmen плавати 
das Fahrrad,  ̈-er велосипед 
Fahrrad fahren їхати на велосипеді 
stricken в‘язати 
grillen готувати гриль 

D2  

der Krimi, -s детектив 
Spaß machen приносити задоволення 
der Spaß,  ̈-e задоволення 

D3  

das Profil, -e профіль, акаунт 
surfen переглядати сторінки в інтернеті 
der Lieblingsfilm, -e улюблений фільм 
Lieblings- улюблений 
die Lieblingsmusik (Sg.) улюблена музика 
der Rock (Sg.) рок 
der Hardrock (Sg.) тяжкий рок 
das Lieblingsbuch,  ̈-er улюблена книга 
die Säule, -n стовп 
die Erde, -n земля 
der Grill, -s гриль 
das Grillwürstchen, - сосиска-гриль 
wichtig важливо 

D4  

der Plan,  ̈-e план 

E1  

besonder- особлив- 
das Interview, -s інтерв‘ю 
das Wolkenfoto, -s фото хмар 
der medizinisch-technische 
Assistent, -en / 
  die medizinisch-technische 
Assistentin, -nen 

медично-технічний асистент / медично-
технічна асистентка 

das Smartphone, -s смартфон 
das Lieblingsfoto, -s улюблене фото 
dumm дурний 
Na klar. Звичайно. 
das Problem, -e проблема 
sicher напевно, надійний 
das Backgammon (Sg.) нарди 
der Libanon (Sg.) Ліван 
der Programmierer, - / 
  die Programmiererin, -nen 

програміст 
  

die IT-Firma, -Firmen ІТ-фірма 



 

 

die IT (Sg.) ІТ 
das Würfelspiel, -e гра в кості 
der Würfel, - кубик 
das Lieblingsspiel, -e улюблена гра 
das Backgammon-Spiel, -e гра нарди 
immer завжди 
Guck mal! Дивись-но! 
Na gut. Гаразд. 
der Mitspieler, - / die Mitspielerin, -nen гравець 
vielleicht можливо 

Grammatik  

der Akkusativ (Sg.) знахідний відмінок 
der Beispielsatz,  ̈-e речення-приклад 

Lernziele  

der Imbiss, -e закусочна 
zustimmen погодитись 
verneinen заперечувати 
das Personenporträt, -s портрет особи 

Zwischendurch mal ...  

Lied  

allein один 
der Verein, -e об‘єднання 
der Klub, -s клуб 

Film  

der Himmel, - небо 
langweilig нудний 
das Gegenteil, -e протилежне 

Projekt  

1  

recherchieren шукати 

2  

das Freizeitangebot, -e види відпочінку, дозвілля 
die Kultur (Sg.) культура 

3  

der Freizeit-Tipp, -s рекомендація дозвілля 
der Flohmarkt,  ̈-e блошиний ринок 

ARBEITSBUCH  

5  
der Urlaub, -e відпустка 
10  
der Schokoladenkuchen, - шоколадний пиріг 
11  
die Geburtstagsparty, -s вечірка з приводу дня народження 
12  
die Schokomilch (Sg.) шоколадне молоко 
16  
das Deutschbuch,  ̈-er підручник німецької мови 
18  
der Gartenstuhl,  ̈-e садовий стілець 
21  
der Fußballspieler, - / die Fußballspielerin, -nen футбольний гравець  
  



 

 

22 
das Weißbrot, -e білий хліб 
das Schwarzbrot, -e чорний хліб 
26  
das Lieblingsessen, - улюблена їжа 
27  
das Parfum, -s парфум 
28  
der Deutschlerner-Chat, -s чат вивчаючих німецьку мову 
der Moderator, -en / die Moderatorin, -nen модератор, ведучий / модераторка, ведуча 
das Chat-Thema, -Themen тема чату 
Test  
2  
der Flamenco (Sg.) фламенко 
3  
nötig необхідний 
Fokus Beruf  
1  
der Arbeitsauftrag,  ̈-e робоче завдання 
ambulant амбулаторний 
der Pflegedienst, -e служба догляду 
der Tourenplan,  ̈-e план тура 
der Frühdienst, -e робота у першу зміну 
der Mitarbeiter, - / die Mitarbeiterin, -nen співробітник / співробітниця 
die Unterschrift, -en підпис 
duschen (sich) приймати душ 
putzen чистити 
vorlesen читати вголос 
Fokus Alltag  
1  
der Start, -s старт 
das Ziel, -e ціль 
der Bus, -se автобус 
hin туди 
zurück назад 
der Platz,  ̈-e площа, місце 
reservieren бронювати, резервувати 
die Busfahrt, -en поїздка на автобусі 
2  
mitnehmen брати з собою 
die Reservierung, -en бронювання 
möglich можливий 
die Seite, -n сторінка 
häufig часто 
mit·fahren їхати з  
pro в, у 
Platz haben мати місце, займати місце 
der Kundenservice, -s служба підтримки клієнтів 
nichts нічого 

 
  



 

 

7 Kinder und Schule 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 7 

1  

die Schule, -n школа 
prima відмінно 
das Team, -s команда 
wecken розбудити 
los sein трапитись 
Bauchschmerzen (Pl.) живіт болить 
der Mathetest, -s контрольна з математики 
die Mathematik (Sg.) (Mathe) математика 
der Test, -s тест 
pünktlich вчасно, пунктуальний 
auf keinen/jeden Fall ні в якому разі, у будь-якому випадку 
schmecken смакувати 

3  

nach Hause додому 
die Sprachschule, -n мовна школа 

A2  

krank хворий 
der Arzt,  ̈-e / die Ärztin, -nen Лікар / лікарка 

A3  

das Bingo (Sg.) бінго 
zuerst спочатку 
die Reihe, -n ряд, лінія 
der Ski, -er лижі 
Ski fahren кататися на лижах 
gar nicht зовсім ні 
backen випікати 
singen співати 
reiten їздити верхи 
jonglieren жонглювати 
der Handstand,  ̈-e стояти на руках 
das Klavier, -e фортепіано 
malen малювати 
das Tennis (Sg.) теніс 
senkrecht вертикально 
waagerecht горизонтально 
diagonal діагонально 

B1  

wollen хотіти 
endlich нарешті 

B3  

üben тренувати 
die Übung, -en вправа 
das Diktat, -e диктант 

C3  

gestern вчора 
der Tee, -s чай 

  



 

 

D1 
superpünktlich суперпунктуальний 

D2  

frei haben мати вихідний 
schade Шкода 
das Skateboard, -s скейтборд 

D3  

der Kilometer, - кілометр 

E1  

lieb- дорогий 
der Unterricht (Sg.) заняття 
das Mädchen, - дівчинка 
der Junge, -n хлопчик 
das Schwimmbad,  ̈-er басейн 
der Eintritt (Sg.) вхід 
los·fahren відправлятися 
zurück·kommen повертатися 
Mit freundlichen Grüßen З повагою, 
der Gruß,  ̈-e привіт, вітання 
die Grundschule, -n початкова школа 

E3  

mit·kommen приходити з кимось 

E4  

das Sekretariat, -e секретаріат 
Gute Besserung. одужуй 

Grammatik  

das Modalverb, -en модальне дієслово 
das Perfekt (Sg.) перфект 

Kommunikation  

stark сильний 
der Wunsch,  ̈-e бажання 
der Vorschlag,  ̈-e пропозиція 
die Fähigkeit, -en здібність 
entschuldigen (sich) вибачати (-сь) 

Lernziele  

früher раніше 

Zwischendurch mal ...  

Film  

1  

die Filmszene, -n сцена у фільмі 
der Ausruf, -e вигук 

2  

die Szene, -n сцена 

Lesen  

1  

der Abzählreim, -e лічилка 
der Reim, -e рима 
rappeln стукати 
die Kiste, -n ящик, коробка 
weg геть 



 

 

die Rübe, -n буряк 
die Dickmadam, -s повна дама 
die Eisenbahn, -en залізна дорога 
aus·steigen виходити (з транспорту) 

2  

auswendig на пам‘ять 
der Chor,  ̈-e хор 

ARBEITSBUCH  

1  
Klar! зрозуміло! 
14  
passend підходящий 
der Ausdruck,  ̈-e вираз 
27  
Norwegen Норвегія 
28  
die Wanderkarte, -n туристична карта 
der Schwarzwald (Sg.) Шварцвальд (гірський масив у Німеччині) 
32  
der Punkt, -e крапка 
die Anrede, -n звернення 
Test  
2  
okay окей 
Fokus Beruf  
1  
die Krankmeldung, -en довідка від лікаря 
krank·melden (sich) дати лікарняний (взяти лікарняний) 
2  
der Kollege, -n / die Kollegin, -nen колега 
senden відправити 
Fokus Familie  
1  
das Lernangebot, -e навчальна пропозиція 
der Nachhilfeunterricht (Sg.) додаткові заняття, заняття з репетитором 
das Nachhilfeinstitut, -e інститут репетиторів 
der Schwimmverein, -e секція з плавання 
der Tanzkurs, -e курс танців 
das Programm, -e програма 
bald скоро 
der Computerkurs, -e комп‘ютерний курс 
der Freizeit-Treff, -s зустріч у вільний час 
2  
das Angebot, -e пропозиція 
die Nachhilfe (Sg.) допомога у навчанні, репетитор 
die Hausaufgabenhilfe (Sg.) допомога у домашніх завданнях 
der Schüler, - / die Schülerin, -nen Учень / учениця 
melden (sich) повідомити (про себе) 
der Computerraum,  ̈-e комп‘ютерний клас 
der Hip-Hop-Kurs, -e курс хіп-хопу 
der Breakdance-Kurs, -e курс брейкдансу 
die Nachhilfeschule, -n школа репетиторів 
intensiv інтенсивний 
das Lernproblem, -e проблема у навчанні 
das Fach,  ̈-er фах, спеціальність 
die Schulklasse, -n шкільний клас 



 

 

die Kleingruppe, -n маленька група 
der Einzelunterricht (Sg.) індивідуальне заняття 
kostenlos безкоштовно 
der Probeunterricht (Sg.) пробне заняття 
die Einzelstunde, -n індивідуальний урок 
der Sportverein, -e спортивне об‘єднання 
trainieren тренувати 

 
 

8 Beruf und Arbeit 

KURSBUCH 

Die erste Stunde im Kurs 

1  

die Stunde, -n урок 
zurzeit в даний час 
nämlich тому що 
der Physiotherapeut, -en / 
  die Physiotherapeutin, -nen 

физіотерапевт 

morgens ранками 
lachen сміятись 

Foto-Hörgeschichte: Folge 8 

1  

fotogen фотогенічний 
das Krankenhaus,  ̈-er лікарня 
die Zeitung, -en газета 
das Fernsehen (Sg.) телебачення 
die Ausbildung, -en освіта 
der Chef, -s / die Chefin, -nen шеф 
der Patient, -en / die Patientin, -nen Пацієнт / пацієнтка 
der Journalist, -en / die Journalistin, -nen Журналіст / журналістка 
der Hausmeister, - / die Hausmeisterin, -nen завгосп 

3  

eigen- власний 

A1  

der Arzthelfer, - / die Arzthelferin, -nen асистент лікаря / асистентка лікаря 

A2  

der Mechatroniker, - / 
  die Mechatronikerin, -nen 

мехатронік 

der Hausmann,  ̈-er / die Hausfrau,-en домогосподар / домогосподарка 
der Polizist, -en / die Polizistin, -nen співробітник поліції / співробітниця поліції 
der Krankenpfleger, - / 
  die Krankenschwester, -n 

медбрат / медсестра 

der Pfleger, - санітар 

A3  

beruflich професійно 
der Student, -en / die Studentin, -nen студент / студентка 
der Job, -s робота 
die Stelle, -n місце роботи 
angestellt (sein) працювати, служити 
selbstständig самостійний, самозайнятий 
berufstätig працюючий 



 

 

arbeitslos безробітний 
der Taxifahrer, - / die Taxifahrerin, -nen таксист / таксистка 

B1  

dauern тривати 
seit з 

B3  

die Bewerbung, -en заява про прийом на роботу, лист до 
потенційного роботодавця з особистими 
даними 

das Praktikum, Praktika практика 
der Abteilungsleiter, - / 
  die Abteilungsleiterin, -nen 

начальник відділу / начальниця відділу 

der Leiter, - / die Leiterin, -nen директор, голова, начальник / директорка, 
голова, начальниця 

geehrt- шановн- 
die Marketing-Abteilung, -en відділ маркетингу 
das Marketing (Sg.) маркетинг 
der Ungar, -n / die Ungarin, -nen угорець / угорка 
die Wirtschaft (Sg.) економіка 
gerade тільки що 
das Diplom, -e діплом 
weiter- подальш- 
zur Verfügung stehen бути у розпорядженні 
die Verfügung, -en розпорядження 

B5  

das Kursalbum, -alben курсовий альбом 
die Internetseite, -n сторінка в інтернеті 
heiraten одружуватись, виходити заміж 
eigentlich власне 
später пізніше 
der Reiseführer, - / die Reiseführerin, -nen екскурсовод 
der Tourist, -en / die Touristin, -nen турист / туристка 
die Startseite, -n стартова сторінка 
der Kontakt, -e контакт 
die Kurszeit, -en час курсу 
das Kursmitglied, -er учасник курсу 
das Mitglied, -er член, учасник 

C1  

die Berufserfahrung (Sg.) професійний досвід 
die Erfahrung, -en досвід 
professionell професійний 

C2  

der Blog, -s блог 
das Café, -s кафе 
der Stress (Sg.) стрес 
der Kellner, - / die Kellnerin, -nen офіціант / офіціантка 
das Restaurant, -s ресторан 

C3  

mischen змішувати 
der Architekt, -en / die Architektin, -nen архітектор / архітекторка 
der Koch,  ̈-e / die Köchin, -nen кухар / кухарка 
der Arbeiter, - / die Arbeiterin, -nen робітник / робітниця 

D1  

die Stellenanzeige, -n оголошення про вакансії 



 

 

das Ausland (Sg.) закордон 
leicht легкий 
Tschechien Чехія 
der Schulfreund, -e / die Schulfreundin, -nen шкільний друг / шкільна подруга 
mobil мобільний 
der Altenpfleger, - / die Altenpflegerin, -nen доглядальник за літніми людьми/ 

доглядальниця за літніми  людьми 
die Arbeitskraft,  ̈-e робоча сила 
die Altenpflege (Sg.) догляд за літніми людьми 

 
der Arbeitsplatz,  ̈-e місце роботи 
bekommen одержати 
die Arbeitskleidung (Sg.) уніформа 
plötzlich зненацька 
die Krise, -n криза 
fast майже 
der Fahrer, - / die Fahrerin, -nen водій / водійка 
der Paketdienst, -e поштова установа 
der Traumjob, -s робота мрії 
tagsüber цілий день 
dreimal тричі 
der Fremdsprachensekretär, -e / 
  die Fremdsprachensekretärin, -nen 

секретар, який обробляє завдання та 
кореспонденцію на іноземній мові / 
секретарка, яка обробляє завдання та 
кореспонденцію на іноземній мові 

der Sekretär, -e / die Sekretärin, -nen секретар / секретарка 
der Intensivsprachkurs, -e інтенсивний мовний курс 
die Universität, -en університет 
die Pharmazie (Sg.) фармація 

D2  

der Stellenmarkt,  ̈-e ринок праці 
die Arbeitszeit, -en робочий час 
befristet обмежений 
die Vollzeit (Sg.) повний робочий день 
die Teilzeit (Sg.) часткова зайнятість 
ganztags повний робочий день, цілий день 
halbtags неповний робочий день, півдня 
vormittags до обіду 
nachmittags після обіду 
montags по понеділкам 
donnerstags по четвергам 
Senioren (Pl.) літні люди 
die Pflegefachkraft,  ̈-e медсестра 
die Aushilfe, -n помічник 
dringend нагайно 
die Basis (Sg.) база, основа 
die Vollzeitkraft,  ̈-e робітник на повний робочий день  
der Service, -s сервіс 
der Verkauf,  ̈-e продаж 
abends вечорами 
dienstags по вівторкам  
mittwochs по середам 
sonntags по неділям 

D4  

die Servicekraft,  ̈-e обслуговуючий персонал 
der Arbeitsbeginn (Sg.) початок роботи 



 

 

telefonisch по телефону 
die Nachfrage, -n питання 
zahlen платити 

D5  

der Lebensmitteldiscounter, - продовольчий дискаунтер 
jeweils кожний 
samstags по суботам 
der Verdienst (Sg.) заробіток 
vorbei·kommen зайти до когось 
der Traumberuf, -e професія мрії 

Grammatik  

die Wortbildung, -en словотворення 
die lokale Präposition, -en локальний прийменник(місця) 
die modale Präposition, -en модальний прийменник 
die temporale Präposition, -en темпоральний прийменник (часу) 
der Dativ (Sg.) давальний відмінок 
für (temporal) на (темпоральний) 
das Präteritum (Sg.) претерітум 

Zwischendurch mal ...  

Film  

1  

der Lieblingsladen,  ̈-e улюблений магазин 
vorbereiten готувати 
die Großmarkthalle, -n оптовий ринок, базар 
sauber machen робити чистим 

Comic  

sitzen сидіти 
der Computerfachmann,  ̈-er  
   die Computerfachfrau, -en 

комп‘ютерний спеціаліст / комп‘ютерна 
спеціалістка 

der Mensch, -en людина 
verdienen заробляти 
der Kartenverkäufer, - / 
  die Kartenverkäuferin, -nen 

продавець квитків / продавчиня квитків 

der Zoo, -s зоопарк 
ganz- цілий 

Lesen  

1  

der Erzieher, - / die Erzieherin, -nen вихователь / вихователька 
die Liebe (Sg·) дорога 
basteln майструвати 
gemeinsam разом 
und so weiter (usw.) і так далі 
gesund здоровий 
erziehen виховувати 
die Erziehung (Sg.) виховання 
die Kindererziehung (Sg.) виховання дітей 
schwer тяжкий 
meist найчастіше 
die Migrantenfamilie, -n сім’я мігрантів 
das Prozent, -e процент 
das Kleinkind, -er маленька дитина 

  



 

 

ARBEITSBUCH 
1  
das Wohnhaus,  ̈-er житловий будинок 
9  
das Wortende, -n закінчення слова 
10  
der Pizzafahrer, - / die Pizzafahrerin, -nen доставщик піцци 
19  
der Sommerjob, -s підробіток влітку 
die Live-Musik (Sg.) жива музика 
20  
der Besuch, -e візит 
das Schulfest, -e шкільне свято 
28  
die Gruppenarbeit, -en групова робота 
29  
das Kaufhaus,  ̈-er торговий центр 
freitags по п‘ятницям 
der Bereich, -e область, сфера, відділ 
Test  
4  
die Tagespflege (Sg.) денний догляд 
Fokus Beruf I  
1  
das Stellengesuch, -e пошук роботи 
der Link, -s посилання 
das Stellenangebot, -e вакансія 
der KFZ-Markt,  ̈-e авторинок 
der Haushalt, -e домашнє господарство 
der Englischunterricht (Sg.) заняття з англійської 
die Englisch-Nachhilfe (Sg.) додаткові заняття з англійської 
der Muttersprachler, - / 
  die Muttersprachlerin, -nen 

носій мови / носій мови-жінка 

der Englischlehrer, - / 
  die Englischlehrerin, -nen 

вчитель англійської / вчителька англійської 

der Nachhilfelehrer, - / 
  die Nachhilfelehrerin, -nen 

вчитель з додаткових занять, репетитор / 
вчителька з додаткових занять, репетиторка 

2  
die Überschrift, -en підпис 
Fokus Beruf II  
1  
die Aufgabenverteilung, -en розподіл завдань 
das Hotel, -s готель 
der Hotelchef, -s / die Hotelchefin, -nen директор готелю / директорка готелю 
die Rezeption, -en рецепція 
der Praktikant, -en / die Praktikantin, -nen практикант / практикантка 
der Frühstücksraum,  ̈-e приміщення для сніданку 
2  
verantwortlich (sein) відповідальний (бути) 

 

 

 



 

 

9 Ämter und Behörden 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 9  

1  
das Amt,  ̈-er урядова установа 
die Behörde, -n орган державної влади, інстанція 
Na los! давай, вперед, ходімо 
der Führerschein, -e водійське посвідчення 

2  

der Zentrale Omnibusbahnhof,  ̈-e центральний автовокзал 
der Omnibus, -se автобус 
das Busticket, -s квиток на автобус 
das Ticket, -s квиток 
gültig дійсний 
die Autovermietung, -en прокат автомобіля 
mieten оренда, прокат 

4  

ausländisch іноземний 
die Europäische Union (EU) (Sg.) Європейський Союз 
europäisch європейський 
jung молодий 
die Fahrt, -en поїздка 
die Fahrkarte, -n квиток, білет 

A1  

müssen мусити 
der Antrag,  ̈-e заява 
kanadisch канадський 
der Ausweis, -e посвідчення 
mit·bringen принести  з собою 
die Führerscheinstelle, -n установа, де видають посвідчення водія 
Papiere (Pl.) документи 
unterschreiben підписати 
bar готівка 

A2  

der Automat, -en автомат 
der Fahrkartenautomat, -en автомат для продажу квитків 
funktionieren функціонувати, працювати 
die/der Erwachsene, -n дорослий 
aus·wählen вибрати 
das Ziel, -e ціль 
wählen вибрати 
das Wechselgeld (Sg.) решта, остача 
stempeln штампувати 
man неозначено-особовий 

займенник, що позначає невизначену кількість 
людей 

danach після того 
der Schluss (Sg.) закінчення 
speziell особливий 
alle усі 

B1  

hin·gehen йти туди 



 

 

alles все 
die Matheübung, -en вправа з математики 
erklären поясняти, пояснити 

B2  

laut голосний 
aus·machen вимикати  
zu·hören уважно слухати 

B3  

der Sprachunterricht (Sg.) заняття з мови 
warten чекати 
der Wartebereich, -e приймальна, фойе, зал очікування 
der Pass,  ̈-e паспорт 
die Kursgebühr, -en вартість курсу 
die Gebühr, -en вартість, ціна 
die Kasse, -n каса 

B4  

der Kursleiter, - / die Kursleiterin, -nen вчитель, який веде курс / вчителька, яка веде 
курс 

C1  

dürfen можна, дозволено 
beantragen подати заявку 

C2  

die Zigarette, -n сигарета 
langsam повільно 
der Parkplatz,  ̈-e парковка 
parken паркувати 
Achtung! обережно! 

C3  

die Fernbus-Reise, -n подорож міжміським автобусом 
der Fernbus, -se міжміський автобус 
die Reise, -n подорож 
das Gepäck (Sg.) багаж 
ab·geben віддавати 
der Laptop, -s ноутбук 
benutzen користуватися 

D1  

das Meldeformular, -e бланк реєстрації 
die Meldebehörde, -n орган реєстрації (паспортний стіл) 
bisherig- попередній 
der Geburtsname, -n ім‘я при народженні 
das Geschlecht, -er стать 

D2  

der Ausländer, - / die Ausländerin, -nen іноземець 
getrennt (leben) роздільно (проживати) 
die/der Angehörige, -n Родич / родичка 
bedeuten означати 
wiederholen повторювати 

D3  

das Geburtsdatum, -daten дата народження 
die Auskunft,  ̈-e інформація 

E1  

die Einreise (Sg.) в‘їзд 
der Abschnitt, -e уривок. абзац 



 

 

die Einreiseerlaubnis (Sg.) дозвіл в‘їзду 
die Erlaubnis (Sg.) дозвіл 
die Verpflichtungserklärung, -en декларація про зобов‘язання 
die Erklärung, -en пояснення, заява, декларація 
genug достатній 
das Geld (Sg.) гроші 
der Einkommensnachweis, -e довідка про доходи 
das Einkommen, - доходи 
der Nachweis, -e довідка, доказ 
das Dokument, -e документ 
die Ausländerbehörde (Sg.) міграційна служба 
die Krankenversicherung, -en медичне страхування 
die Versicherung, -en страхування 
das Visum, Visa віза 
die Botschaft, -en посольство 
der Chat, -s чат 
Stop! стоп! 
das Besuchervisum, -visa гостьова віза 
holen принести 
der Dolmetscher, - / die Dolmetscherin, -nen перекладач / перекладачка 
der Besucher, - / die Besucherin, -nen відвідувач / відвідувачка 
der Beamte, -n / die Beamtin, -nen чиновник / чиновниця 
die Reisekrankenversicherung, -en туристичне медичне страхування 

E2  

reisen подорожувати 

Grammatik  

das Ende, -n кінець, закінчення 
das Pronomen, - займенник 
der Imperativ (Sg.) наказовий спосіб, імператив 
freundlich дружній 

Kommunikation  

gliedern ділити, розподілити 

Lernziele  

die Aufforderung, -en заклик, наказ 
die Anweisung, -en інструкція, вказівка ,наказ 
das Einreisedokument, -e в‘їзний документ 

Zwischendurch mal ...  

Comic  

Halt! стій! 
pfeifen свистіти 

Hören  

1  

das Kreisverwaltungsreferat, -e (KVR) відділ райдержадміністрації 

2  

schicken відправляти 
aus·drucken роздрукувати 
herunterladen завантажити 

Lesen  

1  

die U-Bahn, -en метро 
der Heimweg, -e дорога додому, по дорозі додому 
entspannen відпочивати 



 

 

der Schlaf (Sg.) сон 
zum Glück на щастя, вдало 
das Glück (Sg.) щастя, удача 
aus·schlafen виспатися 
das Arbeitsende (Sg.) закінчення роботи 

ARBEITSBUCH  

8  
der Sehtest, -s перевірка зору 
die Fahrschule, -n автошкола 
der Führerscheinantrag,  ̈-e заява про посвідчення водія 
die Führerscheinprüfung, -en іспит з водіння, іспит на посвідчення водія 
10  
streichen закреслити 
13  
die Sache, -n річ, предмет 
17  
der Radweg, -e велосипедна доріжка 
19  
bis später побачимося пізніше 
20  
spätestens найпізніше 
erwachsen дорослий 
nutzen користуватися 
die Hygiene (Sg.) гігієна 
der Picknick-Bereich, -e місце для пікніка 
22  
ziehen заїжджати 
23  
Tunesien Тунезія 
26  
die Staatenliste, -n список держав 
das Antragsformular, -e заява 
der Reisepass,  ̈-e закордонний паспорт 
27  
mehrer- декілька 
Fokus Alltag  
1  
das Wohnungsamt,  ̈-er житлове управління 
die Sozialwohnung, -en соціальна квартира 
2  
der Ansprechpartner, - / 
  die Ansprechpartnerin, -nen 

контактна особа 

das Serviceangebot, -e пропозиція послуг 
downloaden завантажити 
die Wohnraumvermittlung (Sg.) житлове посередництво, агенція 
die Einkommensgruppe, -n група за рівнем доходу 
3  
schlimm погано 
Fokus Beruf  
1  
der Arbeitsplan,  ̈-e робочий план 

 

 

 



 

 

10 Gesundheit und Krankheit 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 10 

1  

die Gesundheit (Sg.) здоров‘я 
die Krankheit, -en хвороба 
das Auge, -n око 
so такий, так, як 
die Notaufnahme, -n відділення екстреної допомоги 
die Schmerztablette, -n знеболюючий засіб 
die Tablette, -n таблетка 

2  

weh·tun боліти 
der Unfall,  ̈-e аварія, нещасний випадок 
der Doktor, -en лікар 
der Schmerz, -en біль 
sollen повинен 
kühlen охолоджувати 

3  

geben давати 
lustig веселий 

4  

die Idee, -n ідея 

A1  

das Bein, -e нога 
das Ohr, -en вухо 
der Arm, -e рука 
der Finger, - палець 
der Kopf,  ̈-e голова 
die Nase, -n ніс 
der Mund,  ̈-er рот 
die Brust,  ̈-e груди 
der Bauch,  ̈-e живіт 
der Fuß,  ̈-e стопа 
das Haar, -e волосся 
der Hals,  ̈-e горло, шия 
der Rücken, - спина 
die Hand,  ̈-e рука (долоня) 

A2  

sein- його 
ihr- (Sg.) її 

A4  

das Monsterspiel, -e гра у монстра 
das Monster, - монстр 
der Zahn,  ̈-e зуб 

B1  

unser- наш- 
das heißt (d.h.) це означає 
aus·fallen випадати 

  



 

 

B2 
der Schatz,  ̈-e скарб 
der Kuss,  ̈-e поцілунок 
eu(e)r- ваш- 
hoffentlich сподіватись 
die/der Bekannte, -n знайомий / знайома 

C1  

paar (ein paar) пара, декілька 
der Schritt, -e крок 

C2  

die Medizin (Sg.) медицина 

C3  

die Apotheke, -n аптека 
der Sonnenbrand,  ̈-e сонячний опік 
das Fieber (Sg.) температура 
der Husten (Sg.) кашель 
die Salbe, -n мазь, бальзам 
verwenden застосовувати 

C4  

der Gesundheitstipp, -s порада щодо здоров‘я 
Kopfschmerzen (Pl.) головний біль 
tun робити 
Halsschmerzen (Pl.) болі у горлі 
der Schnupfen (Sg.) нежить 
warm·halten тримати у теплі 

D2  

der Betreff (Sg.) тема 
der Absender, - відправник, адресант 
der Empfänger, - одержувач,адресат 
das Datum (Sg.) дата 
anbei прикріплений, вкладений 
der Inhalt, -e зміст 

D3  

das Arbeitsblatt,  ̈-er робочий листок 

E1  

der Notruf, -e номер екстреного виклику 
die Sprechstunde, -n консультація 

E2  

der Notfall,  ̈-e надзвичайна ситуація 
die Nähe (Sg.) поблизу 
die Minute, -n хвилина 
in Ordnung у порядку 
die Ordnung (Sg.) порядок 
die Versichertenkarte, -n страхова картка 
bis gleich до зустрічі 

E3  

der Zahnarzt,  ̈-e / die Zahnärztin, -nen стоматолог 

E4  

die Situation, -en ситуація 
der Boden,  ̈- підлога 
an·sprechen звертатися 
auf·haben відкрито 
die Notdienst-Apotheke, -n аптека швидкої допомоги 



 

 

der Notarzt,  ̈-e / die Notärztin, -nen лікар швидкої / лікарка швидкої 
der ärztliche Notdienst, -e швидка медична допомога 
die Hilfe, -n допомога 
passieren трапитись 
die Notrufnummer, -n телефон екстреної служби 
das Medikament, -e медикамент 
der Apotheken-Notdienst, -e аптечна швидка допомога 
der Notdienst-Tag, -e день екстреної допомоги 
normal нормальний 
die Arztpraxis, -praxen кабінет лікаря 
der zahnärztliche Notdienst, -e стоматологічна швидка допомога 
die Bereitschaftspraxis, -praxen черговий кабінет 
aktuell актуальний 
der Rettungsdienst, -e служба порятунку 
der ärztliche Bereitschaftsdienst, -e медичний черговий кабінет 

E5  

verletzen (sich) травмувати (-ся) 
das Motorrad,  ̈-er мотоцикл 
die Verletzung, -en травмв 
der Unfallort, -e місце аварії, нещасного випадку 
der/die Verletzte, -n поранений / поранена 

Kommunikation  

vereinbaren назначити (термін) 

Lernziele  

der Ratschlag,  ̈-e порада 
aus·machen назначити (термін) 

Zwischendurch mal ...  

Projekt  

1  

die Zahnmedizin (Sg.) стоматологія 
der Augenarzt,  ̈-e / die Augenärztin, -nen офтальмолог 
die Augenheilkunde (Sg.) офтальмологія 
die Kinder- und Jugendmedizin (Sg.) педіатрія 
die Kardiologie (Sg.) кардиологія 
die Herzerkrankung, -en серцеве захворювання  
die Kreislauferkrankung, -en серцево-судинне захворювання 
der Internist, -en терапевт 
die innere Medizin (Sg.) терапія 
der praktische Arzt,  ̈-e / 
  die praktische Ärztin, -nen 

практикуючий лікар / практикуюча лікарка 

der Hausarzt,  ̈-e / die Hausärztin, -nen сімейний лікар / сімейна лікарка 
der Frauenarzt,  ̈-e / die Frauenärztin, -nen гінеколог / гінекологиня 
die Gynäkologie (Sg.) гінекологія 
die Frauenheilkunde (Sg.) гінекологія 
die Geburtshilfe (Sg.) акушерство 

Rätsel  

1  

der Körperteil, -e частина тіла 
die Redewendung, -en фразеологізм 

2  

reichen: es reicht! достатньо 
zusammen·arbeiten працювати разом 



 

 

Film  

1  

der Hypochonder, - / die Hypochonderin, nen іпохондрик 
dick товстий 
eiskalt холодний як лід 
das Lieblingsgeschäft,  ̈-e улюблений магазин 
die/der Arme, -n бідолаха 

ARBEITSBUCH  

3  
die Wiederholung, -en повторювання 
5  
der Pfeil, -e стрілка 
6  
der Amerikaner, - / die Amerikanerin, -nen американець / американка 
8  
lecker смачний 
17  
bestimmt певний, напевно 
18  
aus·sehen виглядати 
20  
der Gesundheitstag, -e день здоров‘я 
das Schlafproblem, -e проблема зі сном 
22  
der Brieftext, -e текст листа 
27  
das Kursbuch,  ̈-er підручник 
30  
das Fußballtraining, -s футбольне тренування 
der Terminplan,  ̈-e розклад, графік, щоденник 
Test  
2  
das Mal, -e раз 
Fokus Alltag  
1  
der Beipackzettel, - листівка, інструкція 
der Rachen, - горло 
die Lutschtablette, -n льодяник 
die Schleimlösung (Sg.) слиз 
die Heiserkeit (Sg.) осиплість голосу 
durch·lesen прочитати 
die Gebrauchsinformation, -en інструкція по застосуванню 
enthalten містити 
der Apotheker, - / die Apothekerin, -nen аптекар 
die Einnahme (Sg.) приймати 
beachten стежити, звернути увагу 
folgend- наступн- 
der Fall,  ̈-e випадок 
der Bluthochdruck (Sg.) гіпертонія 
schwanger вагітна 
stillen грудне вигодовування 
ein·nehmen приймати 
die Packungsbeilage, -n інструкція для медичного застосування 

лікарського засобу 
zergehen lassen розчинити, нехай розтане, розсмоктати 



 

 

 

11 In der Stadt unterwegs 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 11 

1  

unterwegs по дорозі 
die (Auto-)Werkstatt,  ̈-en СТО 
der Autoschlüssel, - ключ від автомобіля 
der Schlüssel, - ключ 
das Navi (Navigationsgerät), -s навігатор 
die S-Bahn, -en приміський поїзд 
die Autobahn, -en траса 
die Tankstelle, -n заправка 
die Brücke, -n міст 
die Ampel, -n світлофор 

2  

rechts праворуч 
geradeaus прямо 
links ліворуч 

3  

die Erkältung, -en застуда 

4  

an·kommen прибувати, приїжджати 
der Weg, -e дорога 

A2  

der Bahnhof,  ̈-e вокзал 
der Fußballplatz,  ̈-e футбольний майданчик 
die Metzgerei, -en м’ясний магазин 
das Museum, Museen музей 
die Post (Sg.) пошта 

  

die Atemnot (Sg.) задишка 
die Nebenwirkung, -en побічна реакція 
allergisch алергія 
die Reaktion, -en реакція 
die Haut,  ̈-e шкіра 
Fokus Beruf  
1  
die Sicherheitsvorschrift, -en правила безпеки 
der Haarschutz (Sg.) захист волосся 
der Gehörschutz (Sg.) захист слуху 
die Baustelle, -n будова 
das Lager, - склад 
3  
die Ruhe (Sg·) тиша, покій 
der Notausgang,  ̈-e аварійний вихід 
der Feuerlöscher, - вогнегасник 
die Schutzbrille, -n захисні окуляри 
tragen носити, нести 
das Notfalltelefon, -e телефон екстреної допомоги 
betreten заходити 



 

 

A3 
der Stadtplan,  ̈-e план міста 
fremd чужий, не місцевий 

B1  

womit чим 
fliegen летіти 
das Flugzeug, -e літак 
der Zug,  ̈-e поїзд 
die Straßenbahn, -en трамвай 
das Taxi, -s таксі 
wohin куди 
das Filmmuseum, -museen музей кіно 
zu Fuß пішки 

B2  

der Netzplan,  ̈-e план мережі громадського транспорту 
der Hauptbahnhof,  ̈-e головний вокзал 
die Station, -en станція 

B3  

das Verkehrsmittel, - транспорт 
persönlich особистий 

C2  

der Kiosk, -e кіоск 
die Buchhandlung, -en книгарня 
die Bank, -en банк 
die Bücherei, -en бібліотека 
der Bäcker, - пекар 
der Lkw, -s вантажівка 
an у, в, при, біля 
die Bushaltestelle, -n автобусна зупинка  
die Haltestelle, -n зупинка 
hinter позаду 
die Bäckerei, -en пекарня 
der Baum,  ̈-e дерево 
zwischen між 
neben біля 

C3  

die Fußgängerzone, -n пішохідна зона 

D2  

der Konferenzraum,  ̈-e конференц-зал 

D3  

der Kundentermin, -e зустріч з клієнтом 
das Konzert, -e концерт 
das Fußballspiel, -e футбольна гра 
das Fußballstadion, -stadien футбольний стадіон 

D4  

der DVD-Abend, -e кіновечір 

D5  

kopieren копіювати 
leihen позичити, взяти на абонемент 
vorne попереду 
hinten позаду 
drüben там,  на протилежному боці 
die Ecke, -n ріг 



 

 

der Copyshop, -s копі-центр 

D6  

der Lkw-Fahrer, - / die Lkw-Fahrerin, -nen водій вантажівки 
der Krankenhausclown, -s лікарняний клоун 
der Clown, -s клоун 
der Tänzer, - / die Tänzerin, -nen Танцівник / танцівниця 

E1  

die Durchsage, -n оголошення, повідомлення 
ab·fahren від’їджати 
das Gleis, -e залізнична колія 
der Fahrgast,  ̈-e пасажир 
der Gast,  ̈-e гість 
ein·steigen сідати в транспорт 
die Verspätung, -en запізнення 
um·steigen пересідати, робити пересадку  
die Abfahrt, -en відправлення 
die Ankunft,  ̈-e прибуття 

E2  

der Schalter, - інформаційне віконце 
direkt прямий, без пересадок 
der Bahnsteig, -e перон, платформа 
der Anschluss,  ̈-e пересадка 
einfach простий, квиток в одну сторону 

E3  

der Fahrplan,  ̈-e розклад 
der ICE (Intercity Express), -s швидкий поїзд 
der Normalpreis, -e звичайна ціна 
die Buchung, -en бронювання 

Grammatik  

die Maus,  ̈-e миша 

Kommunikation  

die Orientierung (Sg.) орієнтування, напрямок 

Lernziele  
 

die Wegbeschreibung, -en маршрут, дорога 
die Ortsangabe, -n вказівка місця  
selbst сам 
formulieren формулювати 
an·geben вказати, надавати, показати 

Zwischendurch mal ...  

Schreiben  

1  

der Geschäftspartner, - / 
  die Geschäftspartnerin, -nen 

діловий партнер / ділова партнерка 

Film  

der Verkehr (Sg.) транспорт, рух 

Lied  

1  

oben вгорі  
unten внизу 

  



 

 

2 
mit·singen співати разом 
der Refrain, -s приспів 

 

ARBEITSBUCH 

 

8  
weit далеко 
27  
die Richtung, -en напрямок 
die Dauer (Sg.) тривалість 
täglich кожний день 
die Zugnummer, -n номер поїзда 
die Fahrtzeit, -en тривалість поїздки 
28  
das Kinderessen, - дитяча їжа 
die Fahrplaninformation, -en інформація про розклад 
Fokus Familie  
1  
hin·bringen відвезти, відвести 
die Suche (Sg.) пошук 
die Entfernung, -en дистанція, відстань 
der Betreuungstyp, -en тип догляду 
die Tagesmutter,  ̈- няня 
die Kinderkrippe/Krippe, -n ясла 
der Hort, -e група продовженого дня 
die Betreuungszeit, -en час догляду 
2  
das Betreuungsalter, - вік догляду 
der Suchort, -e місце пошуку 
unbekannt незнайомий 
Fokus Beruf  
2  
das Bewerbungsgespräch, -e співбесіда 
der Ausstieg, -e вийти з транспорту 
der Ausgang,  ̈-e вихід 
der Anhang,  ̈-e у додатку 

 

12 Kundenservice 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 12 

1  

die Plastiktüte, -n пластиковий пакет 
die Tüte, -n пакет 
kaputt зіпсований, зламаний 

2  

reparieren полагодити 

4  

sauer кислий, невдоволений  
unfreundlich непривітний 

  



 

 

A1 
das Training, -s тренування 

A3  

das Mittagessen, - обід 
Kleider (Pl.) сукні 
sortieren сортувати 
die Reparatur, -en ремонт 
nähen шити 

B2  

der Techniker, - / die Technikerin, -nen спеціаліст, техник / спеціалістка 
die Viertelstunde, -n чверть години 
der Drucker, - принтер 

B3  

das Tablet, -s планшет 
das Modell, -e модель 
die Garantie, -n гарантія 
vorbei- повз 
vorbei·bringen занести, принести 

C1  

zurück·geben віддати 

C2  

der Assistent, -en / die Assistentin, -nen асистент / асистентка 
an·machen увімкнути  
die Tür, -en двері 
zu·machen закрити,закривати 
das Fenster, - вікно 
auf·machen відкрити, відкривати 
das Papier, -e папір 
das Licht, -er світло 

C3  

höflich ввічливий, чемний 
die Bitte, -n прохання 
die Spülmaschine, -n посудомийна машина 
empfehlen рекомендувати 
die Wohnungstür, -en двері в квартиру 

D1  

die Ansage, -n оголошення 
das Autohaus,  ̈-er автосалон 
die Schülerhilfe (Sg.) допомога учням 
die Privatperson, -en приватна особа 

D2  

hinterlassen залишити 
der Anrufer, - / die Anruferin, -nen той, хто телефонує 
drücken натискати 
an·melden (sich) реєструвати, записати 

D3  

die Mailbox, -en голосова пошта 
verbinden (mit) з’єднувати 
erreichbar доступний, можливо зв‘язатися 
erreichen досягти, дістатись, зв‘язатися 
zurück·rufen передзвонити 
die Mailboxansage, -n голосове повідомлення 

  



 

 

E1 
draußen назовні 
die Kaffeemaschine, -n кововарка 
die Maschine, -n апарат 
der Friseur, -e / die Friseurin, -nen Перукар / перукарка 
der Meisterbetrieb, -e салон, підприємство 
frisieren робити зачіску 
schneiden різати, стригти 
die Frisur, -en зачіска 
das Rad,  ̈-er велосипед 
online онлайн 
der Ruhetag, -e вихідний 
das Mittagsangebot, -e меню на обід 
das Nudelgericht, -e паста 
der Maxi-Pizza-Tag, -e день максі-піцци 
die Schülernachhilfe (Sg.) додаткові заняття для учнів 
an·bieten пропонувати 
die Probestunde, -n пробний урок 
die Hausreinigung (Sg.) прибирання будинку 
die Gartenpflege (Sg.) догляд за садом 
der Winterdienst, -e зимова служба 
der Reparaturservice, -s ремонт, сервіс 
der Toaster, - тостер 
reinigen чистити 
die Freude, -n радість 
das Ersatzteil, -e запасна частина 

E2  

die Gebrauchsanweisung, -en інструкція 
aus·schalten вимкнути 
die Taste, -n кнопка 
die Rückseite, -n зворотній бік 
die Sekunde, -n секунда 
die Reinigung, -en очищення 
ziehen витягати, витягнути 
der Stecker, - штекер, вилка 
die Steckdose, -n розетка 
der Deckel, - кришка 
ein·schalten ввімкнути 
der Wasserbehälter, - резервуар для води 
die Homepage, -s домашня сторінка 

E4  

der Service-Mitarbeiter, - / 
  die Service-Mitarbeiterin, -nen 

співробітник сервісу / співробітниця сервісу 

Grammatik  

der Konjunktiv II (Sg·) кон‘юнктив ІІ, умовна форма 

Lernziele  

die Zeitangabe, -n час 
die Service-Anzeige, -n оголошення про сервіс 

Zwischendurch mal ...  

Spiel  

1  

die Geschäftsidee, -n бізнес-ідея 
die Dienstleistung, -en послуга, сервіс 



 

 

gehen um мова йде про 
(der) Basketball (Sg.) баскетбол 
der Drink, -s напій 
mixen змішувати 
die Bar, -s бар 
der Sportfan, -s спортивний фанат 

3  

der Backkurs, -e курс випічки 

Film  

das Reiseziel, -e ціль подорожі 

Landeskunde  

1  

der Migrant, -en / die Migrantin, -nen мігрант / мігрантка 
die Betreuung (Sg.) допомога, опіка 
der Stadtteil, -e район міста 
gratulieren вітати 
das Allerwichtigste (Sg.) найважливіше 
das Leben, - життя, проживання 
die Betreuungseinrichtung, -en заклад догляду 
denken (an) думати про 
der Tagesvater,  ̈-e нянь  
das Infotelefon, -e гаряча лінія 
die Arbeiterwohlfahrt (Sg.) (AWO) державна благодійна організація 
die Kindertagesstätte, -n дитячий садок 
das Schulalter (Sg.) шкільний вік 
die Mittagsbetreuung (Sg.) група продовженого дня 
die Hausaufgabenbetreuung 
(Sg.) 

допомога при виконанні домашніх завдань 

die Einrichtung, -en заклад 

ARBEITSBUCH  

6  
die Deutschprüfung, -en екзамен з німецької мови 
12  
drucken друкувати 
23  
die Balkontür, -en балконі двері 
26  
die Reklamation, -en рекламація, претензія 
die Service-Nummer, -n номер сервісу 
28  
der Einkaufsservice, -s закупівлі 
der Nähservice, -s ательє 
der Urlaubsservice, -s організація відпусток 
der Computerservice, -s комп‘ютерний сервіс 
30  
die Telekommunikation (Sg.) телекомунікація 
32  
reagieren реагувати 
Fokus Beruf  
1  
das DIN-A3-Papier, -e папір формату А3 
das DIN-A4-Papier, -e папір формату А4 
2  
der Ordner, - папка 
stabil стабільний 



 

 

 

13 Neue Kleider 

KURSBUCH 

Foto-Hörgeschichte: Folge 13 

1  

die Jacke, -n куртка 

2  

der Mantel,  ̈-e пальто 
die Regenjacke, -n дощовик 

das Stück (St.), -e штука, шматок 
sparen економити 
die Bestellnummer, -n номер замовлення 
das Kopierpapier, -e папір для принтеру 
der Laserdrucker, - лазерний принтер 
der Inkjet-Drucker, - струменевий принтер 
der Kugelschreiber, - кулькова ручка 
3  
der Bestellschein, -e бланк замовлення 
die Artikelbezeichnung, -en назва товару 
der Gesamtbetrag,  ̈-e сума 
Fokus Alltag  
1  
der Geldautomat, -en банкомат 
die Überweisung, -en переказ 
ein·zahlen платити 
ab·heben знімати 
das Konto, Konten банківський рахунок 
eröffnen відкривати 
überweisen переказувати 
2  
der Dauerauftrag,  ̈-e автоматичні платежі 
ein·richten налаштувати 
3  
die/der Bankangestellte, -n банківський працівник 
die Kontoführung (Sg.) ведення банківського рахунку 
die Benachrichtigung, -en сповіщення 
die Verwaltung (Sg.) адміністрація 
die PIN, -s пін-код 
die TAN, -s номер транзакції 
der Privatkunde, -n приватний клієнт 
der Geschäftskunde, -n діловий клієнт 
der Firmenkunde, -n клієнт фірми 
die Kontonummer, -n номер рахунку 
das Willkommenskonto, -konten рахунок для нового клієнта 
die IBAN, -s IBAN 
die Bankleitzahl, -en реквізити 
die BIC, -s BIC, ідентифікаційний код банку 
das Institut, -e інститут, організація 
der Betrag,  ̈-e сума, вартість 
die Ausführung, -en виконання 
das Intervall, -e інтервал 
der Verwendungszweck, -e призначення 



 

 

dünn тонкий 
passen підходити 

A1  

das Kleidungsstück, -e одяг 
die Bluse, -n блуза 
das T-Shirt, -s футболка 
der Schuh, -e черевик 
die Hose, -n штани 
der Rock,  ̈-e спідниця 
das Kleid, -er сукня 
der Stiefel, - чобіт 
der Gürtel, - пасок, рімень 
der Pullover, - светр 
die Socke, -n шкарпетка 
die Jeans, - (Sg. oder Pl.) джинси 
der Strumpf,  ̈-e панчоха 
das Tuch,  ̈-er хустина 

A2  

die Sonnenbrille, -n сонячні окуляри 
die Brille, -n окуляри 
das Hemd, -en сорочка 
der Schirm, -e парасолька 
der Regenschirm, -e парасолька 
der Anzug,  ̈-e костюм 
günstig дешевий 

B1  

perfekt бездоганний 

B2  

stehen личити 

B3  

das Kompliment, -e комплімент 

B4  

die Mindmap, -s міндмап, асоціативна карта 
die Bratwurst,  ̈-e смажена сосиска 
die Landschaft, -en ландшафт 
der Berg, -e гора 
das Dorf,  ̈-er село 
das Meer, -e море 
der Wald,  ̈-er ліс 
die Nordsee (Sg.) Північне море 
der Strand,  ̈-e пляж 
der Hafen,  ̈- порт 

C1  

besser краще 
am besten найкраще 

C2  

der Weltrekord, -e світовий рекорд 
die Geige, -n скрипка 
rückwärts навпаки 
vorwärts наперед 
nach·machen імітувати, повторювати 
na und То й що 
dabei при цьому 
der Musiker, - / die Musikerin, -nen музикант 



 

 

beides обидва 
am meisten найбільше 
zufrieden задоволений 
der Rekord, -e рекорд 
das Guinness-Buch der Rekorde,  ̈-er Книга рекордів Гінеса 
herzlichen Glückwunsch щиро вітаю 
der Glückwunsch,  ̈-e вітання 

C3  

die Spaghetti, - спагетті 

D1  

welch- який 
dies- цей 
der Witz, -e жарт 

D2  

gehören належати 
der Koffer, - валіза 

E1  

das Untergeschoss, -e -1 поверх 
das Erdgeschoss, -e 1 поверх 
das Obergeschoss, -e верхній поверх 
das Geschirr (Sg.) посуд 
Bettwaren (Pl.) постільна білизна 
die Drogerie, -n магазин декоративної та доглядової 

косметики, товарів гігієни, товарів для дому 
die Kosmetik (Sg.) косметика 
der Schmuck (Sg.) прикраси 
Schreibwaren (Pl.) канцелярія 
die Damenmode, -n жіноча мода 
die Mode, -n мода 
die Young Fashion Damen (Sg.) молоді модні леді 
die Herrenmode, -n чоловіча мода 
die Kindermode, -n дитяча мода 
der Damenschuh, -e жіноче взуття 
der Herrenschuh, -e чоловіче взуття 
der Kinderschuh, -e дитяче взуття 
Spielwaren (Pl.) іграшки 
die Wellness (Sg.) спа 
der Eingang,  ̈-e вхід 
die Seife, -n мило 
die Zahnbürste, -n зубна щітка 
die Zahnpasta, -s зубна паста 

E2  

die Größe, -n розмір 
an·ziehen (sich)  одягати (-сь) 

E3  

an·probieren приміряти, міряти 
zuz до, на 

Grammatik  

das Demonstrativpronomen, - вказівний займенник 
der Frageartikel, - питальний артикль 
die Komparation (Sg.) ступені порівняння 

Kommunikation  

bewerten оцінювати 



 

 

Lernziele  

der Gegenstand,  ̈-e предмет 
orientieren орієнтуватися 
der Rat (Sg.) порада 

Zwischendurch mal ...  

Hören  

2  

die Männermode, -n чоловіча мода 
das Model, -s модель 
der Pluspunkt, -e плюс, перевага 
der Minuspunkt, -e мінус, недолік 
vergeben давати 
das Endergebnis, -se результат 

Projekt  

das Topmodel, -s топ-модель 
die Haarfarbe, -n колір волосся 
vor allem (v.a.) перед усім 
der Bleistift, -e олівець 
der Buntstift, -e кольоровий олівець 

Gedicht  

das Gedicht, -e вірш 
das Elfchengedicht, -e вірш з 11 слів 
das Feuerzeug, -e запальничка 
schaffen впоратися 
der Nichtraucher, - / die Nichtraucherin, -nen некурець 
der Optiker, - / die Optikerin, -nen оптик 

ARBEITSBUCH  

13  
der Namenstag, -e день янгола 
16  
der Lieblingsplatz,  ̈-e улюблене місце 
26  
der Arztwitz, -e медичний жарт  
27  
die Traumjacke, -n куртка мрії 
32  
raus геть /з 
die Winterkleidung (Sg.) зимовий одяг 
das Verständnis (Sg.) розуміння 
33  
Marokko Марокко 
die Baseballcap, -s бейсболка 
der Fan-Shop, -s фан-шоп 
Test  
(der) Handball (Sg.) гандбол 
Fokus Alltag  
1  
der Rabatt, -e знижка 
aus·handeln домовлятися 
die Boutique, -n бутік 
das Saisonende (Sg.) кінець сезону 
der Fehler, -  помилка 
die Sportkleidung (Sg.) спортивний одяг 



 

 

der Sportschuh, -e спортивне взуття 
die Ware, -n товар 
2  
verhandeln обговорювати, продавати 
der Privatverkauf,  ̈-e приватний продаж 
handeln торгуватися 
3  
der Knopf,  ̈-e гудзик 
fehlen відсутній 
der Fleck, -en пляма 
4  
der Fahrradhelm, -e велосипедний шолом 
Fokus Beruf  
1  
die Schutzkleidung (Sg.) захисний одяг 
die Vorsicht (Sg.) обережно 
der Schutz (Sg.) захист 
der Arbeitsunfall,  ̈-e нещасний випадок на роботі 
die Sicherheit (Sg.) безпека 
die Handverletzung, -en поранення руки 
der Schutzhandschuh, -e захисна рукавиця 
die Fußverletzung, -en поранення стопи  
der Sicherheitsschuh, -e захисне взуття 
die Beinverletzung, -en поранення ноги 
der Schutzanzug,  ̈-e захисний костюм 
die Hautverletzung, -en поранення шкіри 
die Kopfverletzung, -en поранення голови 
der Schutzhelm, -e захисний шолом 
die Augenverletzung, -en поранення очей 
3  
der Automechaniker, - / 
  die Automechanikerin, -nen 

автомеханік 

der Bauarbeiter, - / die Bauarbeiterin, -nen будівельник / будівельниця 
der Chemiker, - / die Chemikerin, -nen хімік 
der Schweißer, - / die Schweißerin, -nen зварювальник / зварювальниця 
der Feuerwehrmann,  ̈-er / 
  die Feuerwehrfrau, -en 

пожежник / пожежниця 

 

14 Feste 

KURSBUCH 
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1  

das Fest, -e свято 
der Geburtstag, -e день народження 
der Hausschuh, -e домашнє взуття 
der Hula-Hoop-Reifen, - хула-хуп 
der Reifen, - обруч, шина 
traurig сумний 

2  

feiern святкувати 
die Arbeitsstelle, -n робота 
beginnen починати 



 

 

3  

der Geburtstagswunsch,  ̈-e бажання 
wünschen (sich) бажати 
Alles Gute! Нехай щастить! 

A1  

der Januar (Sg.) січень 
der November (Sg.) листопад 
zweit- друге 
dritt- третє 

A2  

die Geburtstagsschlange, -n вишукатись у чергу за днем народження 
der März (Sg.) березень 
der Februar (Sg.) лютий 
der April (Sg.) квітень 
der Mai (Sg.) май 
der Juni (Sg.) червень 
der August (Sg.) серпень 
der September (Sg.) вересень 
der Oktober (Sg.) жовтень  
der Dezember (Sg.) грудень 

A3  

der Festtag, -e святковий день 
die Blume, -n квітка 
der Karneval (Sg.) карнавал 
schenken дарувати 
der Valentinstag, -e День Святого Валентина 
die Veranstaltung, -en захід, подія 
die Jahreszeit, -en пора року 
letzt- останній 
der Karnevalstag, -e день карнавалу 
die Umfrage, -n опитування 
mit·machen робити разом 

B1  

lieb haben любити 

B2  

das Geschenk, -e подарунок 
wunderbar чудовий 

B3  

erledigen зробити 
decken накрити 
der Nachtisch, -e десерт 

B4  

schmutzig брудний 
der Kursraum,  ̈-e клас 

C1  

denn тому що 
die Großmutter,  ̈- бабуся 

C2  

organisieren організувати 
die Abschiedsfeier, -n вечірка-прощання 
die Feier, -n свято 
der Kurskollege, -n / die Kurskollegin, -nen колега з курсу 
Bescheid geben проінформувати 



 

 

der Bescheid, -e повідомлення 
die Einladung, -en запрошення 
der Flug,  ̈-e рейс, політ 
die Nachtschicht, -en нічна зміна 

D1  

die Weihnachtsfeier, -n святкування Різдва 
das Kindergartenfest, -e свято у дитячому садку 
werden бути, ставати, виповнюватись 
ein·laden запрошувати 
die Laune, -n настрій 
das Sommerfest, -e літнє свято 
der Regenbogen,  ̈- веселка 
der Kinderflohmarkt,  ̈-e дитячий блошиний ринок 
das Kinderschminken (Sg.) дитяча косметика 
die Tombola, -s лоторея 
das Kuchenbüfett, -s шведський стіл 
herzlich щиро 
das Kindergarten-Team, -s команда дитячого садочку 
das Weihnachten (Sg.) Різдво 

D2  

der Grund,  ̈-e причина 
das Grillfest, -e свято з грилем 
Viele Grüße з найкращими побажаннями 
Herzliche Grüße щирий привіт 

E1  

das Feuerwerk, -e феєрверк 
der Weihnachtsmann,  ̈-er Дід Мороз 
das Osterei, -er Пасхальне  яйце, писанка 
der Osterhase, -n Пасхальній заєць 
der Weihnachtsbaum,  ̈-e ялинка 
das Ostern (Sg.) Великдень 
das Silvester (Sg.) 31грудня 
das Neujahr (Sg.) Новий Рік 

E2  

das Zuckerfest, -e фестиваль цукру 
das Osterschinken-Spiel, -e гра «пасхальна шинка» 
der Ramadan (Sg.) рамадан 
der Ostersonntag, -e пасхальна неділя 
das Lieblingsfest, -e улюблене свято 
das Osterfrühstück, -e пасхальний сніданок 
der Osterfladen, - пасхальний пиріг 
der Osterschinken, - пасхальна шинка 
farbig кольоровий 
innen усередині 
schlagen збивати, бити 
gegeneinander одним з одним 
gewinnen виграти 
verstecken ховати 
der Neujahrsbaum,  ̈-e ялинка 
das Jahresende, -n кінець року 
der Fastenmonat, -e піст 
das Fastenende (Sg.) кінець посту 
der Muslim, -e / die Muslima, -s Мусульманин / мусульманка 
fröhlich радісний 
die/der Verwandte, -n родич 



 

 

die Süßigkeit, -en солодощі 

E3  

die Hochzeit, -en весілля 

Grammatik  

die Ordinalzahl, -en порядкове число 
kennen·lernen (sich) знайомитись 
die Konjunktion, -en сполучник 

Kommunikation  

der Jahrestag, -e річниця 
die Silvesterparty, -s новорічна вечірка 
die Zusage, -n погодження 
die Absage, -n відмова 

Zwischendurch mal ...  

Schreiben  

1  

Lettland (Sg.) Латвія 
das Mittsommerfest, -e свято середини літа 
der Johannistag, -e Іванів день 
der Mittsommertag, -e день середини літа, літнє сонцестояння 
das Feuer, - багаття 
brennen горіти 
gegen проти 
böse злий 
der Geist, -er дух 
der Kümmelkäse (Sg.) сир з кмином 

Rätsel  

das Sprichwort,  ̈-er прислів’я 
die Katze, -n кішка 

Projekt  

zu Ende закінчитися 
zurück·schauen обернутися 
nur zu тільки до 
das Schritte-Team, -s команда Schritte 
das Dankeschön (Sg.) дякуємо 
die Mitarbeit (Sg.) кооперація 
der Erfolg, -e успіх 
weiter·machen продовжувати 
die Wandzeitung, -en стінгазета 
der Kursteilnehmer, - / 
  die Kursteilnehmerin, -nen 

учасник курсу / учасниця курсу 

die Computer-Präsentation, -en комп‘ютерна презентація 
das Ergebnis, -se результат 
das Schokoladeneis (Sg.) шоколадне яйце 
der Luftballon, -s повітряна кулька 

ARBEITSBUCH  

2  
der Zahnarzttermin, -e термін у стоматолога 
5  
der Geburtstagskuchen, - пиріг до дня народження 
8  
die Geburtstagskarte, -n листівка до дня народження 
 
 

 



 

 

 

13 
das Sportfest, -e спортивне свято 
die Lieblingsjahreszeit, -en улюблена пора року 
17  
der Arbeitskollege, -n / die Arbeitskollegin, -nen колега 
die Cafeteria, Cafeterien кафетерій 
18  
der Glückspilz (Sg·) везунчик 
der Schokoladenhase, -n шоколадний заєць 
romantisch романтичний 
21  
das Hochzeitskleid, -er весільна сукня 
individuell індивідуальний 
extravagant екстравагантний 
die Geburtstagsfeier, -n свято дня народження 
die Malschule, -n школа живопису 
der Malkurs, -e курс живопису 
der Clown-Service, -s клоуни 
garantiert гарантавано 
der Hochzeitstag, -e річниця весілля 
der Catering-Service, -s кетерінг 
arabisch арабський 
die Sommerparty, -s свято літа 
der DJ, -s DJ 
Fokus Beruf  
1  
der Veranstaltungshinweis, -e повідомлення про подію 
die Hochzeitsmesse, -n весільний ярмарок 
das Serviceangebot, -e сервіс 
der Workshop, -s воркшоп 
der Florist, -en / die Floristin, -nen флорист / флористка 
die Kosmetikerin, -nen візажист 
die Brautmodenschau, -en показ наречених 
das Unternehmen, - підприємство 
der Wunschberuf, -e бажана робота 
der Ausbildungsberuf, -e професія 
vor Ort місцевий 
besichtigen оглянути 
die/der Auszubildende (Azubi), -n стажер /стажерка 
der Ausbilder, - викладач 
der Shuttle-Bus, -se маршрутний автобус 
die Chance, -n шанс 
die Infoveranstaltung, -en інформаційний захід 
die Arbeitssuche (Sg.) пошук роботи 
die Werbung (Sg.) реклама 
der Veranstalter, - організатор 
die Agentur für Arbeit (Sg.) центр зайнятості 
das Berufsinformationszentrum, -zentren професійний інформаційний центр 
der Tipp, -s порада 
erfolgreich успішний 


