
Індивідуальні самостійні  завдання 

з дисципліни «Іноземна мова (німецька) (за професійним спрямуванням)» 

 

Пояснювальна записка 

Індивідуальне  завдання дається кожному студенту окремо з конкретної 

теми з метою поглибленого  вивчення іноземної мови. Виконується 

індивідуальне завдання відповідно до складеного плану шляхом аналізу та 

дослідження практичної роботи. 

 Індивідуальне завдання виконується в окремому зошиті, який 

підписується (зразок титульного листа прикладається). 

Зміст індивідуального завдання пишеться від руки чітким, розбірливим 

почерком. 

Обсяг завдання повинен становити не менше 1-2 сторінок. Сторінки в 

зошиті нумеруються, вказується література (лише словник), дата виконання 

завдання і підпис. 

Термін здачі  індивідуального завдання  у  І семестрі – листопад, у ІІ 

семестрі – квітень (залежно від спеціальності). За невчасне виконання 

індивідуального завдання знімаються штрафні  бали. 

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників,  

довідників, інтернет-ресурсів, не можна скорочувати слова. 

Список рекомендованої літератури додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

																														Зразок	оформлення	титульного	листка		
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Schöpferische  Aufgabe 

   іn der  deutsche  Sprache 

Gruppe №……… 

Vorname und Name….. 

(Прізвище, ім я). 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік тем: 
1. До вашої групи  прийшов  новий студент, який проживав у іншій 

країні. Надайте йому основні відомості про Україну; поцікавтесь 
особливостями країни, з якої він прибув; дайте коротку характеристику 
культурного життя України. 

2. Ви на мовних курсах у країні, мову якої вивчаєте. Напишіть коротке 
повідомлення про важливість вивчення іноземних мов. 

3. Ви берете участь у міжнародній конференції, яка досліджує вплив 
молодіжної музики на стиль життя підлітків. Напишіть короткий текст свого 
виступу. 

4. Напишіть інструкцію про правила безпечної поведінки на вулиці та 
громадських місцях. 

5. Напишіть рецепт Вашої улюбленої страви. 
6. Дайте у письмовій формі анонс своєї улюбленої передачі. 
7. Напишіть вітальну листівку своєму товаришеві з нагоди його Дня 

народження. 
8. Напишіть стисло лист про враження від прочитаної книги. 
9. Напишіть оголошення про засідання гуртка юних перекладачів. 

Вкажіть місце і час провадження. 
10. Ви бажаєте поїхати на канікули до іншої країни. Зателефонуйте до 

туристичного агентства та запитайте про: 
- вартість туру, включаючи транспорт; 
- можливі терміни поїздки; 
- умови перебування (розміщення, програма перебування). 
11.  Ви їдете на запрошення свого  друга  до країни,  мову якої  вивчаєте. 

Поцікавтеся про: 
- традиції  святкування  у  цій  країні; 
- основні  свята; 
- висловіть  надію,  що  Вам  буде  весело  та  цікаво. 
12. Ви  зустріли  свого  сусіда,  який  вступив  до  університету.  

Розкажіть  йому  про  свої  плани  на  майбутнє;  розпитайте  про  його  
майбутню  спеціальність; обґрунтуйте  прийняття  свого  вибору.   

13. Розкажіть Вашому приятелеві про свою нещодавню подорож до 
країни, мову  якої  вивчаєте: 

- як  Ви  доїхали  до  місця  вашого  призначення,  яким  транспортом  
користувалися; 

- як  довго  Ви  там  перебували  та  якою  була  мета  Вашої  подорожі; 
- що  Ви  робили  під  час  Вашого  перебування  там. 



14. Ви  берете  участь  у  міжнародній  конференції  з  питань захисту 
навколишнього  середовища.  Проінформуйте учасників про: 

- проблеми, породжені забрудненням навколишнього середовища в 
Україні; 

- поцікавтеся,  як  з  цими  проблемами  справляються  в  інших  країнах; 
- вкажіть  на  важливість  захисту  навколишнього  середовища. 
15. До Вашого коледжу прийшов новий студент. Він нічого не знає про 

життя  Вашого  міста.  Дайте  йому  кілька  рекомендацій (порад): 
- яким  видом  транспорту  краще  користуватися; 
- як  весело  провести  час; 
- де  швидко  і  дешево  зробити  покупку. 
16. Напишіть  стисле  повідомлення  в  газету  про проблеми,  пов’язані  із  

навколишнього  середовища. 
17. Ви виступаєте на конференції, присвяченій здоровому способу  життя.  

Напишіть  коротке  повідомлення  про  роль  здорової  їжі,  спорту. 
18. Ви  хочете  поїхати  на  навчання  до  іншої  країни.  Ви  зустрічаєтеся  

зі  своїм  ровесником,  який проживає  там.  Запитайте його про: 
- систему  освіти  цієї  країни;  
- можливості  здобуття   вищої  освіти; 
- умови  навчання. 
19. Напишіть  коротке повідомлення про те, як  Ви проводите свій 

вільний  час. 
20. Ваші друзі збираються провести спортивні змагання. Обговоріть на 

зборах, які види спорту будуть представлені, чому Ви надали перевагу 
саме цим, а  не  іншим,  кого  Ви  збираєтесь  запросити  на  цей  турнір. 

21. Ви берете участь у роботі мовного гуртка. Серед  Вас – учасники з 
різних країн. Розкажіть своїм ровесникам про основні історичні  
пам’ятки  свого  міста,  про місця,  які варто відвідати, про найцікавіші, 
з  Вашої  точки  зору,  історичні  події,  які  відбувались  в  Україні. 

22. Під час Вашого перебування у країні, мову якої ви вивчаєте, Вас 
запросили у театр. Напишіть коротко листа своєму другові про цю 
подію. 

23. Напишіть  коротке  оголошення  в  газету  про  зустріч  випускників. 
24. Напишіть  своєму другу про телефонний  дзвінок від Вашого 

спільного  знайомого  стосовно  відзначення  його  Дня народження. 
25. Вас попросили підготувати реферат про відомого письменника з 

країни,  мову  якої  вивчаєте.  Розкажіть  своїм  товаришам  про: 
- найцікавіші  ( з Вашої точки зору) періоди  життя  цього  письменника; 
- проінформуйте  про  місце  цього  письменника  у  світовій  літературі; 
- коротко  проінформуйте  про  найвідоміші  твори  цього  письменника. 



26. Ви знаходитесь за кордоном та випадково стали свідком 
автомобільної  аварії.  Розкажіть: 

- де  сталася  аварія; 
- умови,  за  якими  вона  сталася; 
- результат  аварії. 
27. Ви берете участь у міжнародній конференції, присвяченій 

забезпеченню  політичної   стабільності  у  країнах  Європи.  Розкажіть: 
- про  політичні устрій України; 
- відмінність політичного устрою України від політичного устрою 

Німеччини. 
28. Ви проживаєте в родині у Німеччині. У суботу ввечері Ви йдете на 

дискотеку і Ваші господарі бажають, щоб Ви повернулись до 2200. 
Постарайтесь переконати їх, що Ви можете прийти пізніше, 
запропонуйте та обговоріть свій варіант часу повернення додому, 
заспокойте їх, запевнивши, що Вам відомо, як дістатися додому. 

29. У міському транспорті Ви мимоволі стали свідком розмови батьків 
про проблеми у вихованні дітей. Запишіть думки з цього приводу. 

30. Ваш друг телефонує Вам із запізненням вітає з Днем народження. У 
Вас з цієї нагоди нещодавно була вечірка. Розкажіть йому: 

- скільки гостей прийшло, хто вони такі, де все відбувалось; 
- хто допоміг Вам все підготувати; 
- що Вам подарували щось, чому Ви не можете знайти застосування. 

31.  Напишіть стисле повідомлення своєму молодшому братові (сестрі) про 
те, що Ви затримуєтесь, причини затримки і приблизний час, коли Вас 
чекати дома. 

32. Напишіть вітальну листівку до Різдвяних свят. 
33. Під час Вашого перебування у Німеччині, Ви, нажаль, зламали ногу. 

Друг, з яким Ви познайомились прийшов до Вас і запитує, як це 
сталося. Розкажіть йому про те, як: 

- стався нещасний випадок; 
- хто і як Вам допоміг; 
- як цей випадок змінить Ваш спосіб життя. 

34.  Ви проживаєте в кімнаті з іноземним студентом під час Вашого 
навчання закордоном. Він дивиться фільм по телевізору. Інша передача, 
яку Ви самі бажаєте дивитися, скоро почнеться на іншому каналі. 
Вмовте Вашого приятеля надати Вам можливість переглянути свою 
програму: 

- повідомте, що Ви бажаєте дивитися вашу програму, та поясніть, чому 
саме цю; 

- висловіть незгоду щодо його бажання дивитись інше; 
- запропонуйте прийнятне рішення, яке влаштовує його. 



35.  Напишіть поради, як краще вивчати іноземну мову. 
36.  Напишіть, що Ви знаєте, про правила поведінки за кордоном. 
37.  Ви зателефонували своєму другові (подрузі), якого (якої) не виявилось 

дома. Залиште йому повідомлення про те, що Ви хотіли з’ясувати. 
38.  Ви бажаєте під час перебування на мовних курсах проживати у кімнаті 

з приятелем/подругою. Обміркуйте з ним/нею правила проживання: 
- прийміть його/її пропозицію брати участь у прибиранні кімнати; 
- відмовтесь від запропонованих умов щодо прийому гостей та поясніть 

чому; 
- висловіть сподівання, що Вам буде зручно та весело жити в одній 

кімнаті. 
39.  Ви маєте п’ять годин вільного часу в чужому місті, туристичному 

агентстві. Запитайте про: 
- визначні місця; 
- недороге кафе з типовим місцевим меню; 
- попросіть зробити помітки на карті. 

40.  Напишіть коротке повідомлення про природні катастрофи та поведінку 
людей. 

41.  У школах та коледжах заборонили використання мобільних телефонів. 
Напишіть як ви до цього ставитесь. 

42.  Напишіть вітальну листівку з нагоди “Дня Валентина”. 
43.  Ви закінчуєте коледж і плануєте або продовжити своє навчання, або 

піти працювати: 
- опишіть професію Вашої мрії; 
- розкажіть, що потрібно зробити для оволодіння цією професією; 
- опишіть свої плани на майбутнє. 

44.  Вам нещодавно прийшлося виїжджати за межі свого міста/села. 
Розкажіть своєму приятелеві про цю подорож: 

- як Ви доїхали до місця Вашого призначення, яким транспортом 
користувалися; 

- як довго Ви там перебували та якого була мета подорожі; 
- які Ваші враження від подорожі. 

45.  Ви зустріли свого сусіда, який вступив до університету: 
- розкажіть йому про свої плани на майбутнє; 
- розкажіть про його майбутню спеціальність. 

46.  Уявіть, що Вас запросили на конференцію з питань здорового способу 
життя. Розкажіть своїм товаришам про: 

- систему охорони здоров’я у своїй країні; 
- що Ви розумієте під поняттям “здоровий спосіб життя”; 
- переваги зорового способу життя. 

47.  Олімпійські ігри – це свято спорту й талантів: 



- опишіть чим Олімпійські ігри відрізняються від інших спортивних 
змагань; 

- розкажіть про заходи, що зазвичай відбуваються в рамках проведення 
олімпіади; 

- розкажіть про досягнення українських спортсменів у Олімпійських 
іграх. 

48.  Питання глобального потепління привертають увагу вчених всього 
світу: 

- розкажіть, чи вважаєте Ви, що глобальне потепління є важливим 
питанням екології сучасності; 

- опишіть причини глобального потепління, в чому полягає їх вплив на 
навколишнє середовище; 

- запропонуйте три варіанта вирішення цієї проблеми. 
49.  Ви перебуваєте у великому місті, і у Вас виникла потреба купити 

продукти. Розкажіть про переваги здійснення покупки у магазині, в 
чому полягає його відмінність від ринку. 

50.  Напишіть коротке повідомлення своїм родичам про свій приїзд. 
Повідомте час, дату, вид транспорту, котрим Ви збираєтесь приїхати та 
попросіть щоб Вас зустріли. 

51.  Розкажіть про традиції харчування у вашій родині. Які Ваші улюблені 
страви? 

52.  Вам необхідно підготувати короткий огляд телепередач одного з 
телевізійних каналів. Які телепередачі Ви порекомендували б друзям 
переглянути в першу чергу й чому? 

53.  Уявіть, що Ви берете участь у конференції з питань захисту 
навколишнього середовища. Поясніть, як розвиток сучасного 
транспорту впливає на підвищення рівня забрудненості повітря та води, 
назвіть переваги використання екологічно чистих видів транспорту. 

54.  Ви – начальник відділу на фірму (у банку). Вам потрібно заповнити 
вакансії бухгалтера, секретаря, інженера, начальника відділу збуту та 
агента з продажу. Познайомтесь з кандидатами та представте прийнятих 
працівників директору фірми (банка). 

55.  Ваш шеф летить у відрядження у Женеву. Відправте інформацію на 
фірму у Женеву про його прибуття, вкажіть час прибуття, номер літака, 
його зустріч та розміщення у готелі та ціль відрядження. 

56.  Уявіть, що Ви працюєте у магазині нового, модного одягу (St. 
Hamburg). Напишіть лист у магазин “Мода” (252 101 Київ, вул. 
Володимирська 103) лист-підтвердження замовлення. 

57.  Ваша фірма отримала завдання обладнати трьохповерховий універмаг. 
Складіть план кожного поверху і уточніть, де будуть знаходитись різні 



відділи, які товари можна буде придбати у цих відділах. Хто і як 
обслуговуватиме покупців. 

58.  Уявіть, що Ви працюєте продавцем у магазині готового одягу. 
Розкажіть: 

- який у Вас відділ; 
- який товар можна тут придбати; 
- скільки коштує товар у Вашому відділі. 

59.  Перебуваючи у місті, Ви маєте трохи вільного часу і Ви зголодніли. 
Розкажіть куди Ви підете, який ресторан або кафе Ви відвідаєте, що Ви 
замовите. 

60.  Уявіть, що Ви готуєтесь до поїздки в країну, мову якої вивчаєте. Вам 
потрібно буде замовити готель на тиждень. Ваші дії? 

61.  Ви працюєте на фірмі (у банку) і вирішили заключити договір із однією 
з німецьких фірм (банків). Ваші дії? 

62.  Ви перебували у країні, мову якої вивчаєте. Розкажіть своєму(своїй) 
другу/подрузі про те, як Ви купляли собі одяг. 

63.  Розкажіть своєму товаришеві про ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві. 

64.  Розкажіть своєму товаришеві, якими виробами німецьких фірм Ви 
користуєтесь. 

65.  Розкажіть своєму товаришеві про співробітництво між Австрією та 
Україною після 1991 року. 

66.  Ви відпочиваєте у своєї бабусі. Напишіть листа своєму товаришеві з 
коротким повідомленням про своє місце розташування, погодні умови 
тощо. 

67.  Чимало людей вважають, що в спорті найважливішим є завжди 
вигравати. Чи погоджуєтесь Ви з цією думкою? Думку обґрунтуйте. 

68.  Ви зустріли приятеля, з яким давно не бачились. Поділіться з ним 
своїми планами на майбутнє. 

69.  Як Ви вважаєте, яке місце займає в торгівлі реклама. Роль її на 
сучасному ринку. Напишіть свою думку з цього приводу. 

70.  Напишіть, що Вам відомо про зберігання продуктів харчування. 
71.  Чи знаєте ви, що гривня – Офіційна грошова одиниця України? Ваші 

думки з цього приводу? 
72.  Чи відомо Вам, що євро – єдина європейська валюта? Запишіть Ваші 

думки з цього приводу. 
73.  Ким Ви себе уявляєте в майбутньому? Ваша майбутня спеціальність. 
74.  Опишіть Ваш улюблений продовольчий магазин. 
75.  Опишіть Ваш улюблений універмаг міста. 
76.  Напишіть, що ви знаєте, про культуру поведінки за столом. 



77.  Як Ви вважаєте, яким є вимоги до сучасної реклами? Ваші думки з 
цього приводу. 

78.  Уявіть собі, що ви кожний день відвідуєте кафе чи ресторан. Напишіть 
які Ви знаєте види кафе та ресторанів. Опишіть своє улюблене кафе чи 
ресторан. 

79.  У Вас скоро День народження. Напишіть, як Ви за сервіруєте стіл, які 
предмети сервіровки і для чого ви використаєте. 

80.  Напишіть, що вам відомо про захист прав споживачів. 
81.  Зробіть рекламу продовольчого та непродовольчого товарів. 

Прорекламуйте улюблену продукцію. 
82.  До вашої групи прийшов новий студент, який до цього часу проживав у 

іншій країні. Розкажіть йому про традиції харчування в Україні і 
дізнайтесь у нього про традиції харчування у Німеччині.  

83.  Напишіть які засоби приготування страв Вам відомі. Чи вмієте Ви 
готувати? 

84.  На сьогодні Ви мали виконати певну роботу чи завдання, але за певних 
обставин не змогли цього зробити. Проінформуйте про ситуацію, що 
склалася. Поясніть чому Ви не виконали завдання, скажіть, у який 
термін Ви зможете її підготувати. 

85.  Скажіть, що ви знаєте про етикет, а саме, що таке етикет? Розкажіть 
про правила етикету, та правила поведінки у ресторані. 

86.  Напишіть, що Ви знаєте про правила сервірування столу та про правила 
використання серветки. 

87.  Напишіть, що Вам відомо про види підприємств харчування. Кафе чи 
ресторан Вашої мрії. Ваші думки з цього приводу. 

88.  Напишіть, що Вам відомо про професію офіціанта. Ваші думки з цього 
приводу. 

89.  Моя майбутня професія – комерсант, бухгалтер, митник, офіціант. 
Висловіть думки з цього приводу. 

90.  Уявіть собі, що Ваш друг працює бухгалтером, комерсантом, 
митником, офіціантом на фірмі(митниці). Розпитайте його про: 

- чи подобається йому ця робота, спеціальність; 
- що входить до його обов’язків; 
- які риси характеру повинен мати працівник. 

91.  Як Ви вважаєте, яке місце і значення сьогодні має торгівля. Ваші думки 
з цього приводу? 

92.  Розкажіть своєму товаришеві (або подрузі) про структуру підприємства 
та роль підприємницької діяльності.  

93.  Розкажіть, що Ви знаєте про маркетинг. Його значення. 
94.  Охарактеризуйте риси характеру комерсанта (митника). Що Ви знаєте 

про професію комерсанта (митника)? 



95.  Розкажіть, що Ви знаєте про митний та паспортний контроль. Митні 
правила ввозу та вивозу товарів. 

96.  Розкажіть про роль та значення грошей у Вашому життя. 
97.  Напишіть, що Ви знаєте про роль та значення кредитних карток. 
98.  Дайте визначення терміну “Податки”. Перерахуйте види податків. 

Охарактеризуйте податкову систему України. 
99.  Напишіть короткий огляд новин про останні події в Україні. 
100.  Запишіть, щонайменше два позитивних та два негативних аспекти 

користування мобільним телефоном у коледжі. 
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