
 

Schritte plus Neu 3+4 
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 Ankommen  

KURSBUCH 

Die erste Stunde im Kurs 

1 
der Pole, -n / die Polin, -nen поляк / полька 
der Kanadier, - / die Kanadierin, -nen канадець / канадка 
um·ziehen переїжджати 
verbessern покращувати 
hoffen сподіватись 
kennen·lernen (sich) знайомитись 
miteinander разом 

Foto-Hörgeschichte: Folge 1 

1 
glücklich щасливий 
an·sehen розглянути,проглянути 
skypen зв’язатись у скайпі 
der Nachbar, -n / die Nachbarin, -nen сусід / сусідка 
der Einkauf,  ̈-e покупка 

2 
klappen скластися, вийти 
das Zentrum, Zentren центр 
das Gefühl, -e почуття, відчуття 

4  

der Anfang,  ̈-e початок 
vermissen сумувати 

A1 
weil тому що 
der Mensch, -en людина 

A3 
der Arbeitgeber, - / die Arbeitgeberin, -nen роботодавець 
um·ziehen переїжджати 

B1 
kennen·lernen (sich) знайомитись 



 

B2  

der Eintrag,  ̈-e запис 
das Online-Tagebuch,  ̈-er онлайн-щоденник 
gestern вчора 
der Umzug,  ̈-e переїзд 
Sachen (Pl.) речі 
aus·packen розпаковувати 
ein·schlafen засинати 
der Wecker, -  будильник 
merken (sich) помічати, запам’ятовувати 
schließlich нарешті, зрештою 
sogar навіть 
der Arbeitstag, -e робочий день 

B3 
der Tagebuch-Eintrag,  ̈-e запис у щоденнику 
der Kommentar, -e коментар 

C1 
klingen дзвонити 
erleben пережити, мати досвід 

C2 
die Panne, -n аварія, поломка 
der Alltag (Sg.) повсякденність 
der Mist (Sg.) прокляття 
verpassen пропустити, запізнитись 
bemerken помітити 
erfahren дізнатися 
vor·stellen (sich) представити (-ся) 
die Geldbörse, -n гаманець 
verlieren загубити 
das Pech (Sg.) невдача 
die Kreditkarte, -n кредітка 
stoßen зустрітися випадково 
peinlich незручний, прикрий 

C3 
die Alltagspanne, -n невдачі у повсякденні 
die Bahn (hier: die Deutsche Bahn AG) залізна дорога 

D1 
der Cousin, -s / die Cousine, -n двоюрідний брат, двоюрідна сестра 
der Neffe, -n племінник 
die Nichte, -n племінниця 
der Onkel, -  дядько 
die Tante, -n тітка 
der Schwager, - / die Schwägerin, -nen дівер / братова 

зять / невістка 

D2 
sympathisch симпатичний 

D3  

das Familienmitglied, -er член родини 
das Mitglied, -er член 

 



 

E1 
die Wohnform, -en форма житла 
die Lebensform, -en форма життя 
das Mietshaus,  ̈-er будинок для оренди 
wahrscheinlich ймовірно 
die Wohngemeinschaft, -en (WG) квартира, де проживає колектив мешканців  
alleinerziehend матір-одиначка, батько-одинак 
der Single, -s одинокий 
das Dach,  ̈-er дах 
bisher допоки 
verschieden різні 

E2  
das Viertel, -  Район міста 

der Mieter, - / die Mieterin, -nen   орендатор 

ein·ziehen в’їжджати (в квартиру) 
das Mal, -e раз 
komisch дивний, смішний 
jemand хтось 
das Software-Unternehmen, - компанія з розробки програмного 

забезпечення 
das Land (Sg.) (hier: auf dem Land wohnen) Сільська місцевість (тут: жити за містом) 
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en двокімнатна квартира 
reichen достатньо 
teilen ділити 
das Hochhaus,  ̈-er висотний будинок 
aus·ziehen виїжджати 
der Platz (Sg.) місце 
jeder (jedes, jede) кожний 
benutzen використовувати 
gemeinsam разом, спільно 
sonst інакше 
nun зараз, тепер 
normalerweise зазвичай 
schwanger вагітна 

E3  
der Schwiegervater,  ̈- / die Schwiegermutter,  ̈- свекор, тесть, /свекруха, теща 
Schwiegereltern (Pl.) свекор, свекруха та тесть, теща 
das Enkelkind, -er онук, онучка 
der Haushalt, -e домашня робота 
die Rente, -n пенсія 

Grammatik  

die Ausrede, -n відмовка 
der Genitiv (Sg.) родовий відмінок 

Zwischendurch mal ...  

 

Lied  

recht haben мати рацію 
der Liedtext, -e текст пісні 
um·schreiben описувати, описати 

Landeskunde  

etwa приблизно 



 

minderjährig неповнолітній 
das Prozent, -e процент 
das Paar, -e пара 
die Lebensgemeinschaft, -en сумісне життя 
der/die Alleinerziehende, -n одинока мати, одинокий батько 
die Familienform, -en тип сім’ї 

ARBEITSBUCH  

3  
das Rad,  ̈-er велосипед 
5  
die Zimmersuche (Sg.) пошук кімнати 
der Flughafen,  ̈- аеропорт 
6  
die Theaterkarte, -n білет у театр 
8  
unbedingt обов’язково 
denn ж 
wirklich дійсно 
joggen бігати 
15  
zurück·fahren повертатися 
die Bushaltestelle, -n автобусна зупинка 
17  
die Postkarte, -n поштова листівка 
der Spaziergang,  ̈-e прогулянка 
die Ostsee (Sg.) Балтійське море 
18  
die Bar, -s бар 
der Marktplatz,  ̈-e ринкова площа 
morgens ранками 
20  
besichtigen подивитися 
versuchen спробувати 
21  
die SMS, - смс 
23  
packen пакувати 
laufen йти, бігти 
26  
freundlich дружній, доброзичливий 
süß солодкий, милий 
das Baby, -s немовля 
27  
planen планувати 
28  
froh радісний 
29  
der Esstisch, -e обідній стіл 
wohl б 
Test тест 
1  
mit·helfen допомагати 
  



 

4 
die Handtasche, -n сумочка 
natürlich звісно 
Fokus Alltag  
der Lerntipp, -s порада щодо навчання 
1  
schwierig тяжкий 
2  
der Tipp, -s порада 
die Wortkarte, -n картка зі словом 
der Konversationskurs, -e розмовний курс 
die Arbeitsbuch-CD, -s аудіодиск до робочого зошиту 
3  
die Grammatik, -en граматика 
der Wortschatz (Sg.) словниковий запас  
der Hörtext, -e аудіотекст 
der Fehler, - помилка 
Fokus Beruf  
schriftlich письмовий 
der Arbeitsauftrag,  ̈-e робоче завдання 
1  
Vertreten замінити 
Bescheid geben повідомити, сповістити 
der Auftrag,  ̈-e завдання, доручення, замовлення 
4  
die Vertretung, -en заміна 

 
 

2 Zu Hause   

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 2   

1  
die Glühbirne, -n Електрична лампочка 
die Energiesparlampe, -n енергозберігаюча лампа 
die Energie (Sg.) енергія 

3  

selbst сам 
wechseln міняти 
die Decke, -n потолок, стеля 
hängen висіти, вішати 
der Dank (Sg.) вдячність, дякую 
Ohrenstöpsel (Pl.) заглушки для вух 
nichts нічого 

5  

die Menge, -n кількість 
der Kugelschreiber, -  кулькова ручка 

A1  

stecken сунути, поставити, стояти 
das Schloss,  ̈-er замок 



 

stehen стояти 
die Leiter, -n драбина 
der Papierkorb,  ̈-e кошик для сміття 
das Bild, -er картина, малюнок 
die Wand,  ̈-e стіна 

A2  

die Katze, -n  кішка 

B1   

legen класти 

B3  

der Arbeits-/Lernplatz,  ̈-e робоче місце, місце для навчання 
einrichten організувати, обладнати 
die Ruhe (Sg.) тиша, покій 
die Ordnung (Sg.) порядок 
das Schild, -er табличка 
stören заважати 
stellen ставити 
der Stift, -e ручка 
die Schublade, -n шухляда 

B4   

bauen будувати 
beschreiben описувати 

C1  

dahin туди 
hierhin сюди 
dorthin туди 
die Pflanze, -n рослина 

C2  

rauf нагору 
die Vorsicht (Sg.) обережно 
herunter-, runter·fallen впасти 
rein всередину 
der Müll (Sg.) сміття 
raus на зовні 
rüber на той бік 

C3  

rein·kommen зайти 
rüber·geben передати 
raus·kommen вийти 
raus·bringen винести 

D1  

die Mitteilung, -en сповіщення 
der Bewohner, - / die Bewohnerin, -nen житель, жителька 
trennen розділяти, сортувати 
sorgfältig ретельно 
Bio- біо- 
der Abfall,  ̈-e відходи 
das Plastik (Sg.) пластик 
beachten звернути увагу, стежити 
die Müllabfuhr, -en вивіз сміття 



 

leeren спорожняти 
befüllen наповнювати 
die Mülltonne, -n мусорний контейнер 
die Mithilfe (Sg.) поміч 
die Einfahrt, -en в’їзд 
der Hof,  ̈-e двір 
ab·stellen ставити, залишати 
die Hausverwaltung, -en адміністрація дому 
kündigen розірвати, скасувати 
der Vertrag,  ̈-e контракт, договір 
fristgerecht своєчасно 
der Wohnungsübergabetermin, -e дата передачі квартири 
der Einzug,  ̈-e в’їзд в квартиру 
rauf·kommen підніматися 
hoffen сподіватися 
das Verständnis (Sg.) розуміння 
die Modernisierung, -en модернізація 
ab·schließen закінчити (-сь) 
niedrig низький 
Kosten (Pl.) витрати 
erhöhen (sich) збільшити (-сь), рости 
die Kaltmiete, -n холодна оренда  
die Heizungsablesung, -en зняття показників приладів опалення 
ab·lesen зняти показники 
demnächst незабаром 
entfernen видаляти 
der Gegenstand,  ̈-e предмет 
die Abwesenheit (Sg.) присутність 

D2  

die Regel, -n правило 
der Kinderwagen, -  дитячий візок 
der Aufzug,  ̈-e ліфт 
die Treppe, -n сходи 

E1  

der Briefkasten,  ̈-  поштова скринька 

E2  

das Treppenhaus,  ̈-er сходова клітка 
bellen гавкати 

E3  

die Lösung, -en рішення 
ziemlich достатньо 
recht haben мати рацію 
die Frage, -n питання 
die Bitte, -n прохання 
die Absicht, -en намір 

E4  

die Jahresablesung, -en річні зняття показників приладів 
die Frühschicht, -en рання зміна 
die Schicht, -en Зміна 
lassen впустити, дозволити 
werfen кинути 
auf·passen наглядати, приглядати 



 

gießen лити,поливати 
wirklich дійсно 
klingeln дзвонити 
besprechen обговорювати 

E5  

geschäftlich робочий 
füttern годувати 
der Handwerker, -  ремісник 

Grammatik  

die Wechselpräposition, -en прийменник подвійного курування 
das Direktionaladverb, -adverbien спрямований прислівник 

Kommunikation  

reagieren реагувати 
die Grußformel, -n привітання 

Lernziele  

die Richtung, -en напрямок 

Zwischendurch mal ...  

Spiel  

genauso такий же 
das Blatt,  ̈-er листок 
der Radiergummi, -s гумка 

Hören  

1  

hoch·tragen нести наверх 

2  

unsympathisch несимпатичний 

Comic комікс 

rein·gehen зайти 
rauf·gehen піднятися 
rüber·gehen перейти 
runter·gehen спускатися, зійти 
raus·gehen вийти 

ARBEITSBUCH  

3  
der Ball,  ̈-e м’яч 
5  
das Chaos (Sg.) хаос 
6  
meistens найчастіше 
10  
bloß тільки 
nach·sehen перевірити 
12  
praktisch практичний 
das Bettsofa, -s канапа 
gegenüber навпроти 
dekorieren декорувати 
15  
die Tonne, -n тонна, контейнер 



 

18  
raus·stellen виставити 
rein·bringen занести 
runter·fahren поїхати вниз 
rüber·fahren проїхати через 
19  
rüber·bringen привезти, принести, передати 
20  
ein·legen подати 
der Widerspruch,  ̈-e заперечення 
21  
heizen топити 
23  
die Ablesung, -en зняття показників 
24  
kostenlos безкоштовно 
der Finder, - той, хто знайшов 
27  
offen відкритий 
weg·stellen прибрати 
29  
rauf·bringen принести наверх, підняти 
30  
das Warmwasser (Sg.) гаряча вода 
statt·finden відбутися 
der Messdienst (Sg.) вимірювальна служба 
der Heizungsdienst (Sg.) теплові служби 
Test  
1  
erwarten очікувати 
das Paket, -e посилка 
Fokus Beruf  
der Gewerberaum,  ̈-e комерційне приміщення 
1  
die Schneiderin, -nen швачка 
2  
eröffnen відкрити 
das Objekt, -e об’єкт 
die Objektart, -en тип об’єкту 
die Provision, -en комісія 
die Mehrwertsteuer (MwSt.), -n НДС 
die Ausstattung, -en обладнання 
die Fliese, -n плитка 
das Schaufenster, - вітрина 
das WC, -s туалет 
die Immobilienvermittlung, -en агенція нерухомості 
der Anbieter, - постачальник, провайдер 
kontaktieren зв’язатись 
inklusive (inkl.) включно 
der Makler, - / 
die Maklerin, -nen 

маклер 

an·klicken Натиснути (комп’ютерною мишею) 
3  
erreichen зв’язатись, дістатися 



 

die Kontaktanfrage, -n запит контакту 
Fokus Alltag  
1  
die Mietdauer (Sg.) тривалість оренди 
die Mietsicherheit, -en забезпечення оренди 
die Zahlung, -en оплата 
der Vermieter, - / 
die Vermieterin, -nen 

орендодавець 

folgend цей, наступний 
die Wohnfläche (Sg.) житлова площа 
unbefristet необмежений 
gelten вважати (-сь) 
die Kündigungsfrist, -en термін для розірвання договору 
möglich можливий 
die Grundmiete, -n базова орендна плата 
die Vorauszahlung, -en передоплата 
die Gesamtmiete, -n загальна орендна плата 
im Voraus наперед 
spätestens найпізніше 
der Werktag, -e робочий день 
das Konto, Konten рахунок, рахунки 
überweisen переводити 
der Kontoinhaber, - / 
die Kontoinhaberin, -nen 

власник рахунку / 
власниця рахунку 

die IBAN, -s IBAN 
die BIC, -s BIC 
in Höhe von у розмірі 

 
 

3 Essen und Trinken  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 3  

3  
der Honig (Sg.) мед 
die Nuss,  ̈-e горіх 
die Nachspeise, -n десерт 
der Espresso, -s еспресо 
griechisch грецький 
der Auflauf,  ̈-e запіканка 

A1  

meistens найчастіше, здебільшого, переважно 
selten рідко, зрідка 

A2  

stimmen правильно, так 
unterwegs по дорозі 
die Mahlzeit, -en прийом їжі 
mittags опівдні 
lieben любити 
morgens ранками, зранку 



 

die Tasse, -n філіжанка, чашка 
bestimmt напевно, безсумнівно, визначений 
das Essen, - їжа 
das Mittagessen, - обід 
die Kantine, -n кафетерій, їдальня 
fast майже 
vegetarisch вегетаріанський 
das Gericht, -e страва 
die Gewohnheit, -en звичка 
übernehmen перейняти, переймати 
die Marmelade, -n варення, мармелад 
deutsch німецький 
das Schwein, -e свиня 

A3  

der Alkohol (Sg.) алкоголь 
zweimal двічі 
der Pizzaservice (Sg.) доставка піцци 

B1  

der Löffel, -  ложка 
das Messer, -  ніж 
der Teller, -  тарілка 

B2  

die Gabel, -n виделка 

B3  

das Quartett, -e квартет 
die Kanne, -n кав’яник, чайник, молочник 
die Schüssel, -n миска, посудина 
die Pfanne, -n пательня, сковорода 
der Topf,  ̈-e каструля 
der Esslöffel, - столова ложка 
der Teelöffel, - чайна ложка 
der Bierkrug,  ̈-e пивний кухоль 
die Mikrowelle, -n мікрохвильова піч 

C1  

der Appetit (Sg.) апетит 
riechen нюхати, пахнути 

C2  

aus·ziehen (sich) роздягати (-ся) 
an·lassen залишити, не знімати 

C3  

die Szene, -n сцена 

C4   

schmatzen жувати, чавкати 
voll повний 
okay окей 
der Gastgeber, - / 
die Gastgeberin, -nen 

господар / 
господиня 

vorher наперед, раніше 
die Radiosendung, -en радіопередача 



 

höflich ввічливий 
die Diät, -en дієта 
satt ситий 
fit спортивний 
überraschen дивувати, здивувати 
seltsam дивний 
genauso також, так само 
anders інакше  

C5  

scharf гострий, міцний 
süß солодкий  
salzig солоний 
fett жирний 
sauer кислий 

D1  

frisch свіжий 
leiten керувати 
rund круглий, приблизно 
asiatisch азіатський 
das Curry, -s каррі 
unterschiedlich різний 
die Art, -en вид, тип, сорт 
das Müsli, -s мюслі 
die Frucht,  ̈-e фрукт 
das Büfett, -s буфет 
die Vorspeise, -n закуска 
das Hauptgericht, -e основна страва 
die Karotte, -n морква 
der Ingwer, - імбир 
deutlich чіткий, ясний 
das Prozent, -e процент 
der Markt,  ̈-e базар, ринок 
schauen дивитись 
regional регіональний, місцевий 
das Produkt, -e продукт 
die Umgebung, -en оточення, околиця 
außerdem крім того 
das Geflügel (Sg.) м’ясо птиці 
das Steak, -s стейк 
die Großküche, -n велика кухня 
die Fabrik, -en фабрика 
gegen близько 
planen планувати 
täglich кожний день 

E1  

der Sitzplatz,  ̈-e місце 
das Schnitzel, - шніцель 
die Suppe, -n суп 
getrennt (zahlen) окремо (платити) 
das Stück, -e штука, шматок 
die Zitrone, -n лимон 
der Platz,  ̈-e місце 



 

Platz nehmen сідати 

E2  

sauber чистий 
das Rind, -er яловичина 
der Braten, - печеня 
besetzt зайнятий 
reklamieren рекламувати 

E3  

das Trinkgeld, -er чайові 

Grammatik  

das Indefinitpronomen, - неозначений займенник 

Kommunikation комунікація 

die Häufigkeit, -en частота 
der Vergleich, -e порівняння 
der Eiskaffee, -s холодна кава 
die Kochgewohnheit, -en кулінарна звичка 
reden говорити, розмовляти 

Zwischendurch mal ...  

Gedicht  

fein чудовий, прекрасний, чудово, прекрасно 
das Hähnchen, - курка, куряче м’ясо 
das Gedicht, -e вірш 
die Bohne, -n квасоля, боби 
lieb милий 
das Teegebäck (Sg.) випічка до чаю, печиво 
klar ясно, зрозуміло, в порядку 
die Redewendung, -en фразеологізм 
der Satz,  ̈-e речення 

Lesen  

der Kebap, -s кебаб 
der Dürüm, - дюрюм 
der Hähnchendöner, - дьонер з курятиною 
nirgendwo ніде 
deshalb тому 
eilig поспішати 
woanders десь інде 
der Döner, - дьонер 
eben ж 
beliebt популярний 
der Stadtteil, -e частина міста, район 
der Schritt, -e крок 
entfernt на відстані 
die Internetseite, -n веб-сайт 
bunt різнокольоровий, строкатий 

Projekt  

sicher напевно 
zwischendurch між іншим 
die Imbissbude, -n закусочна 
die Frühlingsrolle, -n млинець з овочами 



 

ARBEITSBUCH  

4  
zusammen weg·gehen разом йти геть  
6  
sitzen bleiben (залишатися) сидіти 
12  
der Besuch, -e візит 
21  
der Snack, -s снек, перекус 
der Imbissstand,  ̈-e закусочна 
das Sandwich, -es сендвіч 
der PC, -s комп’ютер 
23  
das Besteck, -e фраже, столові прибори 
25  
die Restaurantkritik, -en критика ресторану, негативний відгук 
bieten пропонувати 
traditionell традиційний 
fair чесний 
original оригінальний 
hausgemacht домашній 
Salzburger Nockerln (Pl.) зальцбургські кльоцки (десерт австрійської 

кухні) 
Dampfnudeln (Pl.) парові нуделі 
der Apfelstrudel, - яблучний штрудель 
persönlich особистий 
das Highlight, -s особливість, головна цікавинка, основне, 

найліпше 
erfüllen виконувати 
der Extrawunsch,  ̈-e забаганка 
26  
die Pizzeria, Pizzerien піццерія 
Test  
2  
Keine Ahnung. не маю уявлення 
Fokus Alltag  
1  
der Werbespruch,  ̈-e рекламний слоган 
die Marke, -n марка, бренд 
2  
die Bio-Qualität (Sg.) біо-якість 
exklusiv ексклюзивний 
die Käsetheke, -n відділ сирів 
die Käsesorte, -n сорт сиру 
verschicken надіслати, відправляти 
extra додатково 
Fokus Beruf  
1  
die Ernährung (Sg.) харчування 
das Rührei, -er яєчня 
das Vollkornbrot, -e цільнозерновий хліб 
2  
die Krankenkasse, -n медичне страхування 
  



 

3 
ernähren (sich) харчувати (-ся) 
aus·probieren спробувати, випробувати 

 
 

4 Arbeitswelt  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 4  

1  
die Reservierung, -en бронювання 
die Bestätigung, -en підтвердження 
die Abreise, -n від’їзд 
notieren записувати 
online онлайн 

2  

ab·reisen від’їжджати 
schwierig важкий 

3  

die Besprechung, -en бесіда, дискусія 
nämlich тому що 
freundlich  ввічливий 
klug  розумний 

A1   

der Fehler, - помилка 
wenn якщо 
sicher напевно 

A2  

an·schalten ввімкнути 
das Material, Materialien матеріал 
aus·schalten вимкнути 

A3  

der Teilnehmer, - / 
die Teilnehmerin, -nen 

учасник 
учасниця 

B1  

der Detektiv, -e / 
die Detektivin, -nen 

детектив (людина) 

unhöflich не ввічливий 

B2   

der Stellenmarkt,  ̈-e ринок праці 
die Jobsuche (Sg.) пошук роботи 
der Tipp, -s порада 
regelmäßig регулярно 
achten auf звертати увагу 
der Zettel, - записка 
der Aushang,  ̈-e оголошення 
das Kaufhaus,  ̈-er торгівельний центр 



 

nutzen користуватися, використовувати 
die Plattform, -en платформа 
das Forum, Foren форум 
das Portal, -e портал 
das Berufsinformationszentrum, -zentren центр інформації про професії 
die Agentur für Arbeit (Sg.) центр зайнятості 
der Berufsberater, - / 
die Berufsberaterin, -nen 

консультант з професії 

die Zeitarbeit, -en тимчасова робота 

B3  

das Plakat, -e плакат 
der/die Auszubildende, -n стажер/стажерка 

C1  

die Gewerkschaft, -en профспілка 
die Sicherheit (Sg.) безпека 
der Schutz (Sg.) захист 
der Betrieb, -e підприємство 
die Versammlung, -en зустріч, засідання 
die Frist, -en термін 
die Weiterbildung, -en підвищення кваліфікаціі, навчання 
das Interesse (Sg.) інтерес 
in Rente gehen йти на пенсію 
der Anlass,  ̈-e привід 
das Leben, - життя 
der Rentner, - / 
die Rentnerin, -nen 

пенсіонер/ 
пенсіонерка 

an·stoßen підняти келихи 
die Veranstaltung, -en подія, захід 
wenden (sich) звертатися 
statt·finden відбуватись 
der Betriebsrat,  ̈-e рада директорів 
berichten повідомити, інформувати, 
beraten консультувати 
der Tarif, -e тариф 
das Recht, -e право 
die Kündigung, -en розірвання договору 
die Entlassung, -en звільнення 
zur Erinnerung нагадування, на згадку 
die Vorschrift, -en правило, розпорядження 
betreten заходити 
ohne без 
der Gehörschutz (Sg.) захист органів слуху 

C2  

entlassen звільняти 
schützen захищати 
bedanken (sich) дякувати 

D2  

aus·richten передати повідомлення 
der Export, -e експорт 
versuchen спробувати 
zurück·rufen передзвонити 
das Seminar, -e семінар 



 

die Durchwahl, -en додатковій номер 
durch·stellen зв’язати, переключити 
niemand ніхто 
der Feierabend, -e завершення роботи 

D3  

der Import, -e імпорт 
außer Haus бути не на місці 

E1  

der Arbeitnehmer, - /  
die Arbeitnehmerin, -nen 

робітник / 
робітниця 

durchschnittlich у середньому 
die Ahnung, -en поняття 
der Nationalfeiertag, -e національне свято 

 

E2  

die Überstunde, -n робота понаднормово 
der Lohn,  ̈-e зарплатня 
bieten пропонувати 
frei·haben мати вихідний 
die Regel, -n правило 
die Industrie (Sg.) індустрія 
mit·zählen рахувати 
der Durchschnitt, -e  пересічний 
Island Ісландія 
die Spitze, -n вершина, лідер, займати ведуче положення 
Finnland Фінляндія 
Brasilien Бразилія 
meist-  найбільше 
Südkorea Південна Корея 
Japan Японія 
zusammen·zählen рахувати разом 
insgesamt загалом 

E3  

gelten бути дійсним, вважатися 

E4  

mindestens принаймні, щонайменше  

Grammatik  

der Nebensatz,  ̈-e підрядне речення 

Kommunikation  

vermuten припускати 
vergleichen порівняти 

Lernziele  

der Zusammenhang,  ̈-e взаємозв’язок, зв’язок 
aus·drücken висловити, виразити 
ein Telefongespräch führen вести телефону розмову 
der Sachtext, -e інформаційний текст  

Zwischendurch mal ...  

Film  

der Illustrator, -en / 
die Illustratorin, -nen 

ілюстратор/ 
ілюстратор 

https://uk.glosbe.com/uk/de/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

die Feder, -n перо, ручка 
der Pinsel, - пензлик 
der Radiergummi, -s гумка 
der Scanner, - сканер 
das Bonbon, -s цукерка, льодяник 
das Sonnenlicht (Sg.) сонячне світло 

Spiel  

raten вгадати, здогадатися 
der Bäcker, - /  
die Bäckerin, -nen 

пекар / 
пекарка 

der Blumenhändler, - / 
die Blumenhändlerin, -nen 

квіткарь / 
квіткарка 

der Busfahrer, - /  
die Busfahrerin, -nen 

водій автобуса / 
водійка автобуса 

der Fotograf, -en /  
die Fotografin, -nen 

фотограф / 
фотографиня 

der Fußballprofi, -s професійний футбольний гравець 
der Kaufmann,  ̈-er / 
die Kauffrau, -en 

торговець / 
торговка 

der Kindergärtner, - / 
die Kindergärtnerin, -nen 

вихователь дитячого садка / 
вихователька дитячого садка 

der Mechaniker, - / 
die Mechanikerin, -nen 

механік / 
механичка 

der Sänger, - / 
die Sängerin, -nen 

співак / 
співачка 

die Schere, -n ножиці 

Comic  

der Schluckauf (Sg.) гикавка 
atmen дихати 
der Kopfstand (Sg.) стояти на голові 
das Eiswasser (Sg.) вода з льодом 

ARBEITSBUCH  

4  
frei·nehmen взяти відгул 
7  
der Ferienjob, -s робота влітку 
die Homepage, -s домашня сторінка 
die Webseite, -n веб-сторінка 
10  
teil·nehmen приймати участь 
die Anmeldefrist, -en термін реєстрації 
13  
die Pflegedienstleitung, -en керівництво роботою по обслуговуванню 

хворих та літніх у лікарні 
der Pflegebereich, -e область догляду за недужими та літніми 
der Reparaturservice (Sg.) ремонт 
16  
ähnlich подібний 
23  
die Mehrarbeitszeit, -en робота понаднормово 
24  
der Unterschied, -e різниця 

https://uk.glosbe.com/uk/de/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

selbstständig самостійний, самозайнятий 
25  
das Verkehrsmittel, - транспорт 
die Krankheit, -en захворювання 
begrenzt обмежений 
das Gesetz, -e закон 
spätestens найпізніше 
die Regelung, -en правило, постанова 
der Anspruch,  ̈-e право, претензія 
Fokus Beruf I  
das Bewerbungsschreiben, - резюме 
1  
Deutschkenntnisse (Pl.) знання німецької мови 
flexibel гнучкий 
die Küchenhilfe, -n помічник кухаря 
das Zertifikat, -e сертифікат 
2  
das Vorstellungsgespräch, -e співбесіда 
so bald wie möglich найскоріше 
Fokus Beruf II  
1  
die Probezeit, -en випробувальний строк 
brutto брутто 
2  
der Beginn (Sg.) початок 
die Dauer (Sg.) тривалість 
das Arbeitsverhältnis, -se трудовий договір 
die Tätigkeit, -en діяльність 
ein·stellen приймати на роботу 
erhalten отримувати 
monatlich щомісяця 
wöchentlich щонеділі 
betragen становити 
der Mindesturlaub, -e мінімальна відпустка 
das Kalenderjahr, -e календарний рік 
aus·gehen von виходити з припущення 
die Fünf-Tage-Woche, -n 5-денна робоча неділя 
der Kalendermonat, -e календарний місяць 

 
 

5 Sport und Fitness   

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 5  

1  
bewegen (sich) рухати (-сь) 
interessieren (sich) für  цікавитись 
der Tanz,  ̈-e танок 
der Basketball (Sg.) баскетбол 
die Samba, -s самба 



 

2  

fühlen (sich) почуватись 
zu wenig замало 
das Video, -s відео 
hin·fallen впасти, падати 
die Lust (Sg.) бажання, хотіти 
der Verein, -e об’єднання 
der Versuch, -e спроба 

3  

der Meister, -  майстер, спеціаліст 
die Sportart, -en вид спорту 

A2  

die Ernährung (Sg.) харчування 
die Entspannung (Sg.) відпочинок 
die Bewegung, -en рух 
die Müdigkeit (Sg.) втома 
fit активний, спортивний 
der Spaziergang,  ̈-e  прогулянка 
verabreden (sich) mit  домовлятися з 
aus·ruhen (sich) відпочивати 
entspannen (sich) розслаблятись, відпочивати 
legen (sich) лягти, лягати 
ernähren (sich) харчуватись 

A3  

ärgern (sich) (über)  дратуватись через 

A4  

die Pantomime (Sg.) пантоміма 
schminken (sich) робити макіяж 
rasieren (sich) голити (-ся) 
um·ziehen (sich) перевдягати (-ся) 
kämmen (sich) розчісувати (-ся) 
waschen (sich) мити (-ся) 
beeilen (sich) поспішати 
konzentrieren (sich) (auf) зосередитись на, концентруватися 
beschweren (sich) (über) скаржитись 

B1  

überhaupt взагалі 
die Zeitschrift, -en журнал 
die Geschichte (Sg.) історія, оповідь 
das Theater, - театр 
die Nachrichten (Pl.) новини 
die Weltmeisterschaft, -en чемпіонат 
die Wettervorhersage, -n  прогноз погоди 

B2  

die Mannschaft, -en команда 
das Finale, - фінал 
der Besuch, -e візит 

B3  

kümmern (sich) um піклуватися про 
träumen von  мріяти про 
die Angst,  ̈-e страх 



 

C1  

ehrlich чесний, щирий 

C2  

das Gold (Sg.) золото 
die Medaille, -n медаль 
der Handball (Sg.) гандбол 
das Eishockey (Sg.) хокей 
die Saison, -s сезон 
brutal брутальний 
olympisch олімпійський 
erinnern (sich) an згадати про, пам’ятати 

C3  

denken an думати про 
Ferien (Pl.) канікули 

D1  

die Gymnastik (Sg.) гімнастика 
das Tischtennis (Sg.) настільний теніс 
das Yoga (Sg.) йога 
der Volleyball (Sg.) волейбол 
die Fitness (Sg.) фітнес 

D2  

der Beitrag,  ̈-e внесок 
betragen зробити внесок 

D3  

der Anfänger, - / 
die Anfängerin, -nen 

початківець/ 
початківиця 

die Gruppe, -n група 
die Ermäßigung, -en знижка 
kostenlos безкоштовно 
der Azubi, -s стажер 
der/die Fortgeschrittene, -n досвідчений, не початківець/ досвідчена, не 

початківиця 
zusätzlich додатково 

E1  

aktiv активний 
joggen бігати 
halten (sich) тримати (себе) 
häufig часто 
die Ursache, -n причина 
die Krankheit, -en захворювання 
der Bildschirm, -e монітор 
gut·tun мати позитивний ефект 
der Körper, - тіло 
außerdem крім того 
die Luft (Sg.) повітря 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Sg.) всесвітня організація охорони здоров'я  
die Untersuchung, -en обстеження 
schaffen вдаватися, змогти 
das Fitnessstudio, -s фітнесклуб 
preiswert недорогий 
effektiv ефективний 



 

laufen  йти,ходити, бігати 
der Trend, -s тренд 
sogenannt так званий 
das Nordic-Walking (Sg.) нордична (скандінавська) хода 
der Stock,  ̈-e палиця 
die Tischtennisplatte, -n стіл для настільного тенісу 
der Spielplatz,  ̈-e  ігровий майданчик 
die Krankenkasse, -n  медичне страхування 
beliebt популярний 
die Strecke, -n дистанція, відрізок 
extra додатково 
flexibel гнучкий 
die Umwelt (Sg.) довкілля, навколишній світ 

 
minütig хвилинний 
das Walken (Sg.) хода 

E2  

klar зрозуміло 
übertreiben перебільшувати 
selbstverständlich звичайно, очевидно 

Grammatik  

das reflexive Verb, -en зворотне дієслово 
das Präpositionaladverb, -adverbien прийменниковий прислівник, прислівники 

Kommunikation  

Antworten ab·stufen диференціювати відповіді 
Informationen erfragen запросити інформацію 

Zwischendurch mal ...  

Lesen  

hierher сюди 
der Bürokaufmann,  ̈-er / 
die Bürokauffrau, -en 

клерк 

der Erstliga-Klub, -s клуб першої ліги 
die Bundesliga, -ligen федеральна ліга 
leidenschaftlich пристрасний, заядлий 
der Fußballspieler, - / 
die Fußballspielerin, -nen 

футбольний гравець / 
футбольна гравчиня 

der Realschulabschluss (Sg.) атестат середньої школи 
der Kaufmann für Bürokommunikation,  ̈-er / 
die Kauffrau für Bürokommunikation, -en 

спеціаліст з офісної комунікації /  
спеціалістка з офісної комунікації 

vernünftig розумний 
positiv позитивний 
wahr machen здійснити, реалізувати 
schlagen бити, битись 
das Herz, -en серце 
auf·wachsen рости, вирости 
die Staatsangehörigkeit, -en громадянство 

Projekt  

die Jahreszeit, -en пора року 
der Wasserball (Sg.) водне поло 
die Amateur-Mannschaft, -en аматорський колектив 
das Hallenbad,  ̈-er критий басейн 



 

die Wanderung, -en похід 
übernachten ночувати 

Hören  

der Hampelmann,  ̈-er вільні вправи, стрибки на місті 
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12 радіопередача 
der Radiobeitrag,  ̈-e  
14 виснажливий, напружений 
anstrengend  
16  
der Sportplatz,  ̈-e спортивний майданчик 
18  
der Klassenlehrer, - / 
die Klassenlehrerin, -nen 

вчитель / 
вчителька 

22  
Karten spielen грати в карти 
die Sportschau (Sg.) спортивне шоу 
24  
das Rätsel, - загадка 
27  
die Prüfung, -en екзамен 
29  
die Tour, -en тур 
die Step-Aerobic (Sg.) степ-аеробіка 
der Treff, -s зустріч 
führen вести 
der Treffpunkt, -e зустріч 
das Rathaus,  ̈-er ратуша 
35  
das Übergewicht (Sg.) надмірна вага 
das Tablet, -s планшет 
testen тестувати 
spielerisch у формі гри 
die Folge, -n наслідок 
der Klassenkamerad, -en / 
die Klassenkameradin, -nen 

шкільний товариш /  
шкільна товаришка 

das Fett (Sg.) жир 
der Organisator, -en / 
die Organisatorin, -nen 

організатор /  
організаторка 

die Aktion, -en акція 
letztlich нарешті 
Fokus Alltag  

 
das Postfach,  ̈-er поштова скринька 
versichern страхувати (-сь), запевняти 
der Zahnersatz (Sg.) зубний протез 
die Kontaktlinse, -n контактна лінза 
der Teil, -e частина 
die Zusatzversicherung, -en додаткове страхування 
gering малий, невеликий, незначний 
Zusatzkosten (Pl.) додаткові кошти 
die Hotline, -s гаряча лінія 



 

die Kundenbetreuung (Sg.) обслуговування клієнтів, служба підтримки 
клієнтів 

die Schönheitsoperation, -en пластична операція 
Fokus Beruf  
1  
der Betriebsarzt,  ̈-e / 
die Betriebsärztin, -nen 

лікар на підприємстві /  
лікарка на підприємстві 

der/die Angestellte, -n робітник /робітниця 
die Berufskrankheit, -en професійна хвороба 
die Arbeitsschutzmaßnahme, -n заходи з охорони праці 
ein·halten виконувати 
2  
um·stellen змінити 
3  
der Nacken, - шия 
das Vitamin, -e вітамін 

 
 

6 Schule und Ausbildung  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 6  

1  

das Zwischenzeugnis, -se табель 
das Zeugnis, -se атестат 
das Fach,  ̈-er шкільний предмет, фах 
die Erdkunde (Sg.) географія 
die Note, -n оцінка 
das Gymnasium, Gymnasien гімназія 
das Schuljahr, -e шкільний рік 
das Referat, -e реферат 
das Abitur (Sg.) ЗНО 
der Abschluss,  ̈-e закінчення 
die Prüfung, -en екзамен 
faul ледачий 
schrecklich жахливо 
fleißig старанний 
intelligent розумний 

2  

streiten (sich) сперечатися 

3  

dass що 
verbessern (sich) покращити, поліпшуватися 

4  

das Verhalten (Sg.) поведінка 
streng суворий 

A2  

der Wunsch,  ̈-e бажання 
der Plan,  ̈-e план 



 

der Schneider, - / 
die Schneiderin, -nen 

кравець/ 
швачка 

die Spedition, -en транспортна компанія 
das Logistikmanagement (Sg.) логістичний менеджмент 

A3  

der Astronaut, -en /  
die Astronautin, -nen 

астронавт / 
астронавтка 

das Handwerk (Sg.) ремесло 

B1  

vorhin нещодавно 

B2  

mittler-  середній 
die Aktivität, -en активність, діяльність 
heraus·finden виявити, зрозуміти, дізнатись 

 

C1  

das Bundesland,  ̈-er федеральна земля 
das System, -e система 
die Grafik, -en графік 
der Bachelor (Sg.) бакалавр 
der Master, - магістр 
die Universität, -en університет 
die (Fach-)Hochschule, -n вища школа, спеціальний вуз 
die Berufsausbildung, -en професійне навчання 
die Berufsschule, -n професійно-технічне училище 
die praktische Ausbildung практичне навчання, освіта 
das duale System (Sg.) дуальна (подвійна) система освіти, що 

включає в себе теоретичну частину та 
практичну підготовку на підприємстві 

die Quali, -s кваліфікаційне свідотцтво про закінчення 
основної школи 

die Hauptschule, -n / die Mittelschule, -n середня школа 
die Realschule, -n загальноосвітня школа з орієнтацією на 

професію 
die Mittlere Reife (Sg.) середня освіта, атестат, який дає можливість 

навчатися у технікумі 
die Gesamtschule, -n загальноосвітня школа 
freiwillig добровільно 
die Krippe, -n ясла 

C2  

die Physik (Sg.) фізика 
der Tischler, - / 
die Tischlerin, -nen 

столяр / 
столярка 

die Biologie (Sg.) біологія 
die Chemie (Sg.) хімія 
die Geografie (Sg.) географія 
die Kunst (Sg.) мистецтво 
die Sozialkunde (Sg.) суспільствознавство 

C3  

der Fragebogen,  ̈- анкета 
hassen ненавидіти 



 

D1  

das Frühjahr (Sg.) весна 
der Beginn (Sg.) початок 
die Theorie, -n теорія 
sprachlich мовний 
inhaltlich змістовний 
die Bedeutung, -en значення 
der Fachbegriff, -e термін 
der Umgang (Sg.) поводження, обробка 
das Lehrmaterial, -materialien навчальний матеріал 
die Einführung, -en вступ 
speichern зберігати 
das Digitalfoto, -s цифрове фото 
die Suchmaschine, -n пошукова система 
der Web-Katalog, -e веб-каталог 
das Berufsvorbereitungsjahr, -e рік підготовки до професії (шкільний 

освітній курс) 
der Migrant, -en /  
die Migrantin, -nen 

мігрант/ 
мігрантка 

einjährig однорічний 
die Welt (Sg.) світ 
sozial соціальний 
die Kompetenz, -en компетенція, навичок 
der Vortrag,  ̈-e лекція, презентація 
bewerben (sich) подавати заяву  
formulieren сформулювати, формулювати 
präsentieren презентувати 
der Experte, -n /  
die Expertin, -nen 

експерт 

der Trick, -s хитрість, омана 
die Vorbereitung, -en підготовка 
der Einbürgerungstest, -s тест на громадянство 
der Ablauf,  ̈-e процедура, процес, перебіг 
der Lehrgang,  ̈-e навчання, курс 
die Qualifizierung, -en кваліфікація 
die Pflege (Sg.) догляд 
halbjährig піврічний 
das Zertifikat, -e сертифікат 
die Förderung, -en підтримка, спонсорство 
möglich можливий 
die Beratung, -en консультація 
der Erste-Hilfe-Kurs, -e курс першої допомоги 
verletzen (sich) поранити (-сь) 
bluten кровоточити 
der Handgriff, -e маніпуляція, дія 
die Notsituation, -en екстрена ситуація 

E1  

der Werdegang,  ̈-e кар’єра, професіональна діяльність 
die Wurzel, -n коріння 
das Studium (Sg.) навчання в університеті 
der Tagesablauf,  ̈-e розпорядок дня 
bestehen складати  
allerdings дійсно, але, однак, проте 



 

das Studienjahr, -e навчальній рік у вузі, курс 
der Migrationshintergrund (Sg.) міграційний фон, іноземець 
der Assistenzarzt,  ̈-e / 
die Assistenzärztin, -nen 

асистент лікаря / 
асистентка лікаря 

stolz гордий 
die Berufsanerkennung, -en професійне визнання 
elektrisch електричний 
auseinander·schrauben розкрутити 
der Elektroniker, - / 
die Elektronikerin, -nen 

технік-електронік 

die Telekommunikation (Sg.) телекомунікація 
das Lehrjahr, -e рік навчання 
die Anlage, -n система, установка 
die Technik (Sg.) техніка 
der Kontakt, -e контакт 
an·erkennen визнавати 
prüfen перевіряти 
identisch ідентичний 
kompliziert проблематичний, важкий 
das Unternehmen, - підприємство 

E2  

der Bäcker, - /  
die Bäckerin, -nen 

пекар / 
пекарка 

kreativ креативний, творчий 
der Schauspieler, - /  
die Schauspielerin, -nen  

актор/ 
актриса 

Kommunikation  

die Meinung, -en думка 
zu·stimmen погоджуватись 

Zwischendurch mal ...  

Lied  

gestresst у стресі 
der Schein, -e білет 
die Bildung (Sg.) освіта 
die Zukunft (Sg.) майбутнє 
blöd дурний 

Landeskunde  

der Erfolg, -e успіх 
der Elternabend, -e батьківські сбори 
das Heft, -e зошит 
der Elternbeirat,  ̈-e батьківська рада 
wählen вибирати, вибрати 
die Wahl, -en вибір 
die Neuigkeit, -en новина 
die Organisation (Sg.) організація 

Schreiben  

das Haustier, -e домашня тварина 

ARBEITSBUCH  

3  
der Bauernhof,  ̈-e ферма 



 

15  
das Gewicht (Sg.) вага 
das Gewitter, - гроза 
18  
das Schema, -s схема 
19  
das Gespräch, -e розмова 
der Industrie-Designer, - / 
die Industrie-Designerin, -nen 

промисловий дизайнер /  
промислова дизайнерка 

der Automobilkonzern, -e автоконцерн 
absolut абсолютний 
der Ausbildungsplatz,  ̈-e освіта, навчання 
das Fachabitur (Sg.) закінчення середньо-спеціального учбового 

закладу 
das Design, -s дизайн 
23  
die Altenpflege (Sg.) догляд за літніми людьми 
speziell спеціальний 
die Erste Hilfe (Sg.) перша допомога 
das Knie, - коліно 
finanziell фінансовий 
27  
auf·hören припинити, перестати, відмовитись 
Test  
2  
das Fußballstadion, -stadien футбольний стадіон 
Fokus Beruf I  
1  
tabellarisch табличний 
der Lebenslauf,  ̈-e резюме, біографія 
das Klinikum, Kliniken клініка 
die Kinderstation, -en дитяче відділення, педіатрія 
fließend вільно 
Daten (Pl.) дані 
Fokus Beruf II  
2  
verändern (sich) міняти (-ся), змінити (-ся) 
beschäftigt зайнятий 
Arbeitsbedingungen (Pl.) умови праці 
weiter·entwickeln (sich) розвивати (-сь) 
die Stärke, -n сильні сторони 
vor·schlagen пропонувати 

 
 

7 Feste und Geschenke   

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 7  

1  

unbekannt незнайомий 



 

2  

vor·bereiten (sich) готувати (-ся) 
basteln  майструвати 
das Tzatziki (Sg.) тсацикі 
entscheiden приймати рішення 

3  

zuletzt востаннє 
der Hummus (Sg.) хумус 

A1  

das Baby, -s немовля 
der Teddy, -s плюшевий ведмедик 
schenken дарувати 

A2  

die Espressomaschine, -n еспресо-машина 
die Praline, -n цукерки 
das Kochbuch,  ̈-er книга рецептів 
die Mütze, -n шапка 
die Kette, -n ланцюжок 

A3  

raten вгадати 
die Puppe, -n лялька 
die DVD, -s відео-диск 
der DVD-Player, - відео-плейер 
das Parfüm, -e / -s парфум 
die Creme, -s крем 
der Geldbeutel, - гаманець 

B1  

probieren куштувати 

B2  

die Nudel, -n макаронні вироби 
liefern доставляти 
zuverlässig надійний 
Sonder- спеціальний 
nennen називати 

B3  

die Schachtel, -n коробка, пачка 
aus·drucken роздрукувати 
das Klebeband,  ̈-er клейка стрічка 
die Schnur,  ̈-e шнур 
das Packpapier (Sg.) пакувальний папір 
der Adressaufkleber, - наліпка з адресом 
das Geschenkpapier (Sg.) подарунковий папір 
die Briefmarke, -n поштова марка 

C1  

Leute (Pl.) люди 
die Kirche, -n церква 
die Trauung, -en вінчання 
wahnsinnig неймовірно 
feierlich святковий 
die Stimmung (Sg.) настрій, атмосфера 



 

blöd дурний 
grüßen привітати, вітати 
wunderschön чудовий 
weinen плакати 
die Braut,  ̈-e наречена 
typisch типічний 
die Torte, -n торт 
an·schneiden розрізати 
übrigens до речі 
der Walzer, - вальс 
treten наступити 
wohl напевно, мабудь 
nervös нервувати 
wenigstens принаймні 
wach прокинутися 
wild дикий 

C2  

das Brautpaar, -e наречена та наречений 

C3  

der Bräutigam, -e наречений 
tragen носити 

D1  

der Gutschein, -e подарунковий сертифікат 
das Fußballtrikot, -s футбольна форма 
persönlich особисто 
originell оригінальний 
selbstgemacht зроблений своїми руками 
die Pflaume, -n слива 
die Hauptsache, -n головне 
das Herz, -en серце 
tabu табу 
der Tod (Sg.) смерть 
symbolisieren символізувати 
aus·geben витрачати 

D2  

die Vorliebe, -n уподобання 
die Heimat (Sg.) вітчизна 

E1  

per з, через 
die SMS, - смс 
unterhalten (sich) спілкуватися 
dekorieren прикрашати 

E2  

einigen (sich) домовитись, погоджуватись 
das Budget, -s бюджет 
die Dekoration, -en декорація 
die Unterhaltung, -en спілкування 
das Motto, -s девіз 
die Vorführung, -en вистава, спектакль 
das Harmonium, Harmonien гармонія 
überzeugen переконати, запевнити 



 

Grammatik  

die Syntax (Sg.) синтаксис 
die Stellung, -en позиція 

Kommunikation  

die Wichtigkeit (Sg.) важливість 

Zwischendurch mal ...  
 

Hören  

die Frisur, -en зачіска 
das Golf (Sg.) гольф 

ARBEITSBUCH  

24  
gemütlich затишний 
decken накривати 
25  
Afrika Африка 
Asien Азія 
26  
verrückt божевільний 
27  
zusammen·bringen зібрати 
auf·stellen поставити 
die Teilnahme, -n участь 
Fokus Beruf  
der Konflikt, -e конфлікт 
Fokus Familie  
1  
auf·bauen виставити 
2  
an·sprechen звертатися 
ein·tragen внести 

 
 

8 Am Wochenende  

KURSBUCH  

Die erste Stunde im Kurs  

1  

der Witwer, - / die Witwe, -n вдівець/ вдова 
das Stadtzentrum, -zentren центр міста 
der Stadtrand,  ̈-er околиця міста 
wohl·fühlen (sich) почуватися добре 

Foto-Hörgeschichte: Folge 8  

1  

die Scharade, -n шарада 
die Spielanleitung, -en інструкція до гри 
aus·denken (sich) видумувати 



 

2  

das Holz (Sg.) дерево 
der Hammer,  ̈- молоток 
das Werkzeug, -e інструмент 

3  

mit·spielen грати разом 

A2  

aus·schlafen виспатися 
die Disko, -s / die Disko(thek), -en дискотека 

A3  

das Fremdwort,  ̈-er запозичене слово 
aus·gehen виходити 
verbringen проводити 
die Wäsche (Sg.) білизна 
unternehmen робити, здійснювати 
das Ding, -e річ, штука 
der See, -n озеро 

B1  

trotzdem крім того 

B2  

die Radtour, -en велосипедний тур 
der Flohmarkt,  ̈-e блошиний ринок 
erkältet sein бути застуженим 

B3  

ständig постійно 
weg·legen відкласти 

C1  

der Vorschlag, ̈-e пропозиція 

C2  

die Rundfahrt, -en поїдка, екскурсія, тур 

C3  

einverstanden згодний 
positiv позитивний 
reagieren реагувати 
negativ негативний 
die Bar, -s бар 

D1  

die Kultur (Sg.) культура 
die Natur (Sg.) природа 
die Oper, -n опера 
bügeln прасувати 

D3  

der Veranstaltungskalender, - календар подій 
die Skate-Night (Sg.) skate-night 
der Inlineskater, - ролери 
der Treffpunkt, -e місце зустрічі 
das Rathaus,  ̈-er ратуша 
die Teilnahme, -n участь 
kostenfrei безкоштовно 



 

auf·treten виступати 
der Soul (Sg.) соул 
der Jazz (Sg.) джаз 
der Pop (Sg.) поп 
die Bahn, -en потяг 
offen відкритий 
die Volkshochschule, -n народна школа 
die Politik (Sg.) політика 
die Fotografie, -n фотографія 
die Literatur (Sg.) література 
erforderlich необхідні 
ein·schreiben записувати 
das Semester, - семестр 
die Wanderung, -en похід 
Kräuter (Pl.) трава 

E1  

das Programm, -e програма 
halb- половина 
der Fan, -s фанат 
der Künstler, - / die Künstlerin, -nen артист / артистка 
Europa (Sg.) Європа 
das Spielzeug, -e іграшка 
die CD, -s диск 
die Renovierung, -en косметичний ремонт 
die Wiedereröffnung, -en повторне відкриття 
die Luft- und Raumfahrt (Sg.) авіація та космос 

E2  

wochentags будні 
die Eintrittskarte, -n білет 
der Sender, - канал 

Kommunikation  

an·nehmen приймати 
ab·lehnen відмовити 
das Bedauern (Sg.) шкодувати 

Lernziele  

der Gegensatz,  ̈-e протилежне 

Zwischendurch mal ...  

Film  

1  

der Killer, - кілер 
die Wirklichkeit (Sg.) дійсність 
der Biergarten,  ̈- пивний сад 
der Keller, - підвал 

Spiel  

erraten розгадати 
berühmt знаменитий, відомий 

Lesen  

der Gott (Sg.) бог 
der Ruhetag, -e вихідний 
zusammengesetzt поєднаний 



 

der Kirchgang,  ̈-e похід у церкву 
der Ärger (Sg.) злість 
die Polizei (Sg.) поліція 

ARBEITSBUCH  

4  
herrlich чудовий 
18  
der Forums-Beitrag,  ̈-e допис у форумі 
20  
Alpen (Pl.) Альпи 
22  
der Mini-Kurs, -e міні-курс 
das Schnupper-Schwimmen (Sg.) пробне заняття з плавання 
der Lauf,  ̈-e біг 
das Turnier, -e турнір 
die Show, -s шоу 
das Feuer, - багаття, вогонь 
Fokus Alltag  
1  
Medien (Pl.) медіа 
die Mediathek, -en медіатека 
die Region, -en регион 
2  
der Kanal,  ̈-e канал 
die Werbung (Sg.) реклама 
die Presse (Sg.) преса 
die Quizshow, -s вікторина 
Fokus Beruf  
1  
die Bestellung, -en замовлення 
beantworten відповідати 
recherchieren шукати в інтернеті 
2  
der Anhang,  ̈-e додаток, вкладення 
die Quelle, -n джерело 
herunter·laden завантажувати 
das Passwort,  ̈-er пароль 
der Virus (Sg.) вірус 
die Kombination, -en комбінація 
ändern змінювати 
der/die Kriminelle, -n злочиннець/злочинниця 
die Bankverbindung, -en банківські реквізити 
der Newsletter, - інформаційний бюлетень 
die PIN, -s пін-код 
das Girokonto, -konten поточний рахунок 
geheim секрет 

 

 
 
 

 
 



 

9 Meine Sachen 

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 9  
1  

ein·richten облаштувати 

2  

das Poster, - постер, плакат 
der Kerzenständer, - свічники 
die Kerze, -n  свічки 
die Plastiktischdecke, -n пластикова скатертина 
der Wandteppich, -e настінний килим 
scheußlich жахливий 

A1  

bunt різнокольоровий 
gucken дивитись 

A2  

der Bikini, -s бікіні 
die Kamera, -s фотоапарат 
die Brieftasche, -n гаманець 
das Feuerzeug, -e запальничка 
hübsch гарний 
praktisch практичний 

A3  

die Endung, -en закінчення 

B2  

die Auktion, -en аукціон 
dick товстий 
die Platte, -n стільниця 
das Set, -s сет, набір 
die Müslischale, -n тарілка для мюслі 
die Höhe, -n висота 
der Zustand,  ̈-e стан 
versteigern продавати на аукціоні 
Top- топ- 
die Qualität (Sg.) якість 
einwandfrei ідеальний 
der Kratzer, - подряпина 
die Rückseite, -n зворотній бік 
passend підходящий, відповідний 
das Besteck, -e фраже, столові прибори 
das Metall, -e метал 
der Stoff, -e матеріал 

C1  

weiter·schreiben писати далі 

C2  

der Rucksack,  ̈-e рюкзак 
der Hut,  ̈-e капелюх 



 

die Liebe (Sg.) любов 
der Roman, -e роман 
spannend захоплюючий 
als чим 

C3  

das Stadion, Stadien стадион 
der Hip-Hop (Sg.) хіп-хоп 
der Pudding, -s пудінг 
das Schaufenster, - вітрина 
der PC, -s комп’ютер 
vor·schlagen пропонувати 

C4  

der Superlativ, -e найвищий ступінь 
entfernt віддалений 

D1  

die Statistik, -en статистика 
das Ergebnis, -se результат 
das Nahrungsmittel, - харчовий продукт 
die Konsumausgabe, -n споживчі витрати 
der Tabak (Sg.) табак 
alkoholisch алкогольний 

D2  

das Gas, -e газ 
der Kredit, -e кредіт 
auf·nehmen брати 

D3  

sparen економити 

E3  

die Einleitung, -en вступ 
die Überschrift, -en заголовок 
tauschen міняти 
korrigieren корегувати 
das Porzellan (Sg.) порцелан 
manch-  деяк- 
die Erinnerung, -en згадка 
das Kunstwerk, -e витвір мистецтва 
der Gedanke, -n думка 
wertvoll цінний 
der Harlekin, -e арлекін 
damals тоді 
lieb люб’язний 
deshalb тому 
der Drache, -n дракон 
rein·stecken покласти в, встромити 
drin у, в 

Grammatik  

die Adjektivdeklination, -en відмінювання прикметника 
der Vergleichspartikel, -n порівняльна частка 
die Wortbildung, -en словотвореннясон 
der Schlaf (Sg.) сон 

  



 

Kommunikation 
skeptisch скептичний 

Lernziele  

das Konsumverhalten (Sg.) споживча поведінка 

Zwischendurch mal ...  
 

Landeskunde  

gebraucht старий 
weg·werfen викидати 
bequem зручний 
handeln торгуватися 
meist здебільшого 
entstehen з’явитися 
solch- подібний 
der Floh,  ̈-e блоха 
mit·kaufen купити 

Projekt  

völlig повністю 
herum·liegen розкиданий, лежати скрізь 
das Projekt, -e проект 

2  

die Hälfte, -n половина 
der Käufer, - /  
die Käuferin, -nen 

покупець 

Gedicht  

die Asche (Sg.) попіл 
das Moos (Sg.) мох, лишайник, болото 
der Kies (Sg.) галька, гравій 
die Kohle (Sg.) вуголь 
die Maus,  ̈-e миша 
die Knete (Sg.) пластилін 
kriegen одержувати 
die Südsee (Sg.) Південне море 
schick шикарний 
der Schotter (Sg.) щебінь 

ARBEITSBUCH  

9  
die Nähmaschine, -n швейна машинка 
schlicht простий 
der Selbstabholer, - самовивіз 
11  
vorbei·schauen зайти 
15  
der Lampenschirm, -e абажур 
16  
die Stehlampe, -n торшер 
18  
der Schal, -s шарф 
elegant елегантний 



 

19  
die Rose, -n троянда 
21  
das Preisschild, -er цінник 
30  
der Beschwerdebrief, -e скарга 
zurück·schicken підправляти 
31  
die Elektronik (Sg.) електроніка 
das Musikinstrument, -e музичний інструмент 
weiter- далі 
die Rückgabe, -n повернення 
32  
der Gebrauchsgegenstand,  ̈-e предмет використання 
der Alltagsgegenstand,  ̈-e повсякденний предмет 
der Kopfhörer, - навушник 
die Situation, -en ситуація 
verbinden зв’язувати 
auf·schreiben записувати 
Fokus Beruf  
1  
das Rücksendeformular, -e формуляр повернення 
die Gemeinschaftspraxis, -praxen спільна лікарська практика 
um·tauschen обмінювати 
die Rücksendung, -en повернення 
die Artikelbezeichnung, -en опис товару 
der Warenwert, -e ціна товару 
der Rücksendegrund,  ̈-e причина повернення 
der Artikel, - товар 
beschädigen пошкодити 
zerbrechen розбити 
die Katalogabbildung, -en зображення у каталозі 
ab·bilden зобразити 
die Lieferung, -en доставка 
2  
das Abo, -s абонемент 
die Fachzeitschrift, -en спеціальний журнал 
das Abonnement, -s абонемент 
nächstmöglich найближчий 
Fokus Alltag  
1  
der Wäschetrockner, - барабанна сушарка для білизни 
die Lieferadresse, -n адреса доставки 
tagsüber удень 
das Mobiltelefon мобільний телефон 
der Kaufgegenstand,  ̈-e предмет купівлі 
die Anzahlung, -en задаток 
die Zahlungsmodalität, -en умови оплати 
vereinbaren договоритися 
die Selbstmontage, -n самостійний монтаж 
die Abholung, -en вивіз 
das Altgerät, -e старий пристрій 
die Restzahlung, -en оплата решти суми 
die Anlieferung, -en доставка 



 

die Überweisung, -en грошовий переказ 
die EC-Karte, -n банківська карта 
2  
der Rest, -e решта 
auf·bauen встановити 

 

10 Kommunikation  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 10  

1  

das Paket, -e пакунок, посилка 
der Briefumschlag,  ̈-e поштовий конверт 
der Bierdeckel, - кришка пивної пляшки 
die Postkarte, -n поштова листівка 
der Karton, -s коробка 
die Schere, -n ножиці 
verschicken відправляти 

2  

versenden відправляти 
ordentlich акуратний 
die Sendung, -en поштове відправлення 

A1  

rein·schreiben вписати 

A2  

das Sortierzentrum, -zentren сортувальний центр 
transportieren транспортувати 

A3  

Ecuador Еквадор 
Costa Rica Коста Ріка 
Kolumbien Колумбія 
ernten збирати врожай 
hart твердий 
anschließend згодом, потім 
wiegen важити, зважити 
verpacken пакувати 
das Schiff, -e корабель 
laden грузити 
die Ernte, -n врожай 
die Bananenreiferei, -en камера дозрівання бананів 
lagern хранити 
reif спілий 
weich м’який 

A4  

die Fantasie, -n фантазія 

B1  

was für ein- що за … 
die Verpackung, -en упаковка 



 

der Aufkleber, - наліпка 

B2  

die Möglichkeit, -en можливість 
denn так як 
das Einschreiben, - заказний лист 
senden відправляти 
das Päckchen, - бандероль 
die Benachrichtigungskarte, -n листівка-сповіщення 
Südafrika Південна Африка 
her/her-/-her  сюди 
die Sondermarke, -n спеціальна марка 
Ägypten Єгипет 
der Zoll,  ̈-e митниця 
die Zollinhaltserklärung, -en митна декларація 
wert  

B3  

unbedingt обов’язково 

C1  

die Sorge, -n турбота 
frieren мерзнути 
kaputt·gehen зломатися 

C2  

die Eisenbahn, -en залізна дорога 
das Blatt,  ̈-er лист 
der Bär, -en ведмідь 
die Münze, -n монета 
die Ente, -n качка 
das Souvenir, -e сувенір 
die Muschel, -n мушля 
das Tier, -e тварина 
exotisch екзотичний 
der Vogel,  ̈- птах 
un- не- 

C3  

das Wettspiel, -e гра-спір 

C4  

der Streifen, - смужка, стрічка 
der Punkt, -e «горошок» 

der Elefant, -en слон 
die Rose, -n троянда 
der Stern, -e зірка 
der Himmel, - небо 
orange померанчевий 

D1  

in Kontakt bleiben залишатися у контакті 
heutzutage насьогодні 
zuvor до цього 
Kontakt halten підтримувати зв’язок 
das Netzwerk, -e мережа, сіть 
testen тестувати 



 

das Wissen (Sg.) знання 
das Quiz (Sg.) вікторина 
das Mobiltelefon, -e мобільний телефон 
die Mail, -s електронний лист 
weltweit у всьому світі 
jährlich щорічно 
die Milliarde, -n мільярд 
der Nutzer, - користувач 
die Auflösung, -en відповідь 
erstaunlich дивний 

E1   

die Sprachnachricht, -en усне повідомлення 
die Mailbox, -en електронний почтовий ящик 
verschieben перемістити 
der Erfolg, -e успіх 

E2  

die Kneipe пивна, кнайпа 
melden (sich) написати або позвонити 

E3  

der Elternbeirat,  ̈-e батьківська рада 
das Treffen, - зустріч 
der Gasthof,  ̈-e невеличкий готель 
das Konsulat, -e консульство 
allgemein загальний 
die Grippe (Sg.) грип 
die Impfung, -en вакцинація 

Grammatik  

das Passiv (Sg.) пасивний стан 
das Präsens (Sg.) теперішній час 

Kommunikation  

das Erstaunen (Sg.) подив 

Lernziele  

das Kommunikationsverhalten (Sg.) комунікативна поведінка 

Zwischendurch mal ...  

Lied  

unverstanden незрозумілий 
unentschieden нерішучий 
unappetitlich неапетитний 
unvorsichtig необережний 
unerzogen невихований 
unnötig непотрібний 

Comic  

die Lüge, -n брехня 
die Notlüge, -n вимушена брехня 
lügen брехати 
die Reaktion, -en реакція 
die Wahrheit (Sg.) правда, дійсність 

Hören  

beschäftigen (sich) (mit) займатися 



 

ARBEITSBUCH  

6  
ein·packen запакувати 
8  
die Entscheidung, -en рішення 
10  
der Paketschein, -e поштовий бланк посилки 
12  
falls якщо 
zustellbar доставка можлива 
der Druckbuchstabe, -n друкована літера 
sonstig інший 
die Inhaltsbeschreibung, -en опис вмісту 
25  
der Sammler, - / 
die Sammlerin, -nen 

колекционер 

das Stofftier, -e м’яка іграшка 
das Symbol, -e символ 
die Kraft (Sg.) сила 
die Figur, -en фігура 
das Plüschtier, -e плюшева тваринка 
das Open-Air-Festival, -s фестиваль під відкритим небом 
einzeln окремий 
der Pyjama, -s піжама 
inzwischen тим часом, тепер 
einfarbig однокольоровий 
riesig гігантський, величезний 
Fokus Alltag  
1  
die Parkmöglichkeit, -en можливість паркування 
die Geldstrafe, -n грошовий штраф 
das Ordnungsamt,  ̈-er відомство забезпечення громадського 

порядку та безпеки 
der Bußgeldbescheid, -e рішення про стягнення грошового штрафу 
das Aktenzeichen, - актовий номер 
der PKW, -s легковий автомобіль 
amtlich офіційний 
das Kennzeichen, - (автомобільний) номер 
die Verkehrsordnungswidrigkeit, -en порушення правил дорожнього руху 
begehen здійснити 
das Halteverbot, -e заборона зупинки 
der Zeuge, -n /  
die Zeugin, -nen 

свідок 

wegen через 
die Ordnungswidrigkeit, -en порушення порядку 
das Bußgeld, -er грошовий штраф 
erheben стягти 
innerhalb протягом 
2  
die Strafe, -n штраф 
3  
hiermit цим 
Fokus Beruf  



 

 

 

11 Unterwegs  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 11  

1  

der Zoo, -s зоопарк 
der Tiger, - тигр 
das Zebra, -s зебра 

2  

an·schauen подивитись, розглянути 

A2  

weg·fahren поїхати геть 

A3  

springen стрибати 
tanken заправлятися 

B1  

an ... vorbei мимо 
um ... herum навколо, навкруги 
entlang вздвж 
gegenüber напроти 

B2  

die Richtung, -en напралення 
verfahren (sich) заблукати (на автівці) 
der Fluss,  ̈-e ріка 
die Kreuzung, -en перехрестя 
ab·biegen звернути 
der Kreisverkehr (Sg.) кільцевий рух 
die Ausfahrt, -en віїзд 

B3  

der Kopierer, - копіювальний апарат 
die Cafeteria, Cafeterien кафетерій 

C2  

der Stau, -s пробка (на дорозі) 

der Bürgersteig, -e тротуар 

1  
schulisch шкільний 
2  
dual дуальний  
das Modehaus,  ̈-er будинок моди 
der Baumarkt,  ̈-e магазин будівельних та оздоблювальних 

матеріалів 
die Maschinenbautechnik (Sg.) техніка машинобудування 
der Restaurantfachmann,  ̈-er /  
die Restaurantfachfrau, -en 

спеціаліст у ресторанному бізнесі / 
спеціалістка у ресторанному бізнесі 



 

stürzen впасти 
der Radfahrer, - велосипедист 
das Knie, - коліно 
arm бідний 
kleben наклеїти 
das Pflaster, - пластир 
das Rad,  ̈-er велосипед 
der Liebling, -e улюбленець 
stehen bleiben зупинитися 
das Benzin (Sg.) пальне 
der Pannendienst (Sg.) аварійна служба 
die Batterie, -n батарея 
leer пустий 
rechtzeitig вчасний 

C3  

der Verkehr (Sg.) дорожний рух 
die Baustelle, -n будівництво 
die Spur, -en дорожня смуга 
überholen обганяти 
die Fahrbahn, -en проїзна частина, дорога, шосе 
der Falschfahrer, - водій, що їде смугою зустрічного руху 
vorsichtig обережний 

C4  

wegen через 
Bauarbeiten (Pl.) будівельні роботи 

D1  

das Eis (Sg.) лід 
der Nebel, - туман 
der Sonnenschein (Sg.) сонячне світло 
der Sturm,  ̈-e буря 
das Gewitter, - гроза 

D2  

gewittrig грозовий 
stürmisch штормовий 
regnerisch дощовий 
eisig льодяний 
wolkig хмарний 
neblig туманний 
das Chaos (Sg.) хаос 
sorgen дбати, піклуватися 
die Situation, -en ситуація 
komplett повний 
sperren зачиняти, заблокувати 
stundenlang годинами 
der Wagen, - автівка 
die Region, -en регіон 
die Hitze, -n спека 
kräftig сильний 
der Starkregen (Sg.) сильний дощ 
vermeiden уникати 
bestehen існувати, бути 
die Gefahr, -en ризик 



 

um·stürzen падати 
der Bürger, - / die Bürgerin, -nen Громадянин /громадянка 
die Aussicht, -en перспектива 
das Event, -s подія 
der Meteorologe, -n /  
die Meteorologin, -nen 

метеоролог/  
метеорологиня 

versprechen обіцяти 
sommerlich літній 
dicht густий 
verhindern перешкоджати, запобігати 
der Start, -s старт 
die Landung, -en посадка, приземлення 
der Flughafen,  ̈- аеропорт 
starten стартувати 
landen сідати, приземлятися 
voraussichtlich ймовірний, передбачуваний, 
der Abflug,  ̈-e виліт 
gefährlich небезпечний 

E1  

das Moped, -s мопед 
das Verkehrsmittel, - транспортний засіб 
hupen сігналити 
bremsen гальмувати 
der Fußgänger, - /  
die Fußgängerin, -nen 

пішохід 

Vietnam В’єтнам 
auf·fallen виділятися, впадати в око 
der Strafzettel, - штрафна квітанція 
riskieren ризикувати 
die Strafe, -n штраф 
anstrengend виснажливий 
furchtbar жахливий 
öffentlich громадський 
reden говорити 

E2  

der Unterschied, -e різниця 
das Land (Sg.) країна 
der Linksverkehr (Sg.) лівосторонній рух 
die Verkehrsregel, -n правило дорожнього руху 
das Tempo (Sg.) швидкість 
das Tempolimit, -s обмеження швидкості 
Tansania танзанія 

Lernziele  

die Konsequenz, -en наслідок 

Zwischendurch mal ...  

Lesen  

der Straßenverkehr (Sg.) дорожній рух 
der Verkehrsteilnehmer, - /  
die Verkehrsteilnehmerin, -nen 

учасник дорожнього руху/ 
учасниця дорожнього руху 

nerven нервувати 
die Einbahnstraße, -n вулиця з одностороннім рухом 
wütend злий, гнівний 



 

dauernd постійний 
supergefährlich супернебезпечний 
rücksichtslos нетактовний 

ARBEITSBUCH  

1  
der Metzger, - / 
die Metzgerin, -nen 

м’ясник 

8  
die Altstadt,  ̈-e старе місто 
17  
das Mountainbike, -s гірський велосипед 
20  
die Verkehrsmeldung, -en повідомлення про ситуацію на дорогах 
der Verkehrsservice (Sg.) служба дорожнього руху 
23  
mitten поміж 
26  
Mali малі 
Bolivien Болівія 
Pakistan Пакістан 
27  
Sachsen Саксонія 
29  
die Benutzung (Sg.) використання 
die App, -s апп, додаток 
Fokus Alltag  
1  
der Gebrauchtwagen, - стара автівка 
die Zulassungsstelle, -n відомство з допуску автомашини до 

експлуатації 
notwendig необхідний 
die eVB-Nummer, -n номер електронного підтвердження 

страхування 
die Zulassungsbescheinigung, -en свідоцтво про допуск автівки до експлуатації 
der HU-Bericht, -e звіт про загальний огляд 
der Autohändler, - автодилер 
der Fahrzeugschein, -e паспорт транспортного засобу 
der Fahrzeugbrief, -e свідоцтво про допуск транспортного засобу 

до експлуатації 
die Probefahrt, -en пробна поїздка 
Fokus Beruf  
1  
die Berufsgenossenschaft, -en профспілка 
der Durchgangsarzt,  ̈-e лікар-спеціаліст з екстреної хірургії з 

допуском від корпорації 
2  
die Unfallmeldung, -en повідомлення про нещасний випадок 
die Schilderung, -en описання 
der Unfallhergang,  ̈-e перебіг нещасного випадку 
an·halten зупинитись 
aus·weichen ухилятися 
rutschen ковзати, сунутись 



 

das Vorderrad,  ̈-er переднє колесо 
streifen зачепити 

 

12 Reisen  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 12  

2  

die Ostsee (Sg.) Балтийське море 
die Wahl (Sg.) вибір 
die Qual, -en страждання 
besichtigen оглядати 

3  

dagegen проти 
begeistert у захваті 
die Unterkunft,  ̈-e житло 
die Besichtigung, -en огляд 
bergsteigen підніматися в гори 

4  

der Traum,  ̈-e мрія 

A1   

der Atlantik (Sg.) Атлантика 
die Küste, -n узбережжя 
die Insel, -n острів 
der Schwarzwald (Sg.) Шварцвальд (гірський масив у Німеччині) 
die Wüste, -n пустеля 
das Gebirge, - гори 

A2  

der Dschungel (Sg.) джунглі 
der Bodensee (Sg.) Боденське озеро 

A3  

Luxemburg Люксембург 
das Schwarze Meer (Sg.) Чорне море 
baden купатись 
der Sand (Sg.) пісок 
weiter далі 
kühl прохолодний 
die Ferienwohnung, -en квартира для оренди в туристичний сезон 
der Bauernhof,  ̈-e ферма 
die Kuh,  ̈-e корова 
das Pferd, -e кінь 
das Schaf, -e вівця 
das Strandbad,  ̈-er пляж для купання 
das Boot, -e човен 
das Festival, -s фестіваль 
die Sehenswürdigkeit, -en визначне місце 
vor allem насамперед 



 

echt справжній 

A4  

trocken сухий 

B2  

die Pension, -en пансіон 
der Blick, -e вид 
die Lage, -n розташування 
das Einzelzimmer, - одномісний номер 
das Doppelzimmer, - двомісний номер 
das WC, -s туалет 
die Halbpension напівпансіон 
das Camping (Sg.) кемпінг 
der Campingplatz,  ̈-e місце для кемпінгу 
die Tour, -en тур 
das Tal,  ̈-er долина 
die Wiese, -n луг 
das Salzkammergut (Sg.) Зальцкаммергут (область в Австрії)  
Schleswig-Holstein шлезвіг-гольштейн (федеральна земля 

Німеччини) 
romantisch романтичний 
die Berghütte, -n  шале у горах 
der Fahrradverleih, -e  
zentral центральний 
das Schloss,  ̈-er замок 
historisch історичний 
zahlreich численний 
die Übernachtung, -en ночівля 
berühmt відомий 
der Dom, -e собор 
die Jugendherberge, -n молодіжна турбаза 

C1  

die Städtereise, -n поїздка по містам 
inklusive включно 
buchen бронювати 
der Aufenthalt, -e перебування 
von ... an з  

C2  

das Reisebüro, -s турбюро 
der Spezialist, -en спеціаліст 
der/die Angestellte, -n співробітник 
ausgebucht заброньовано 
die Verbindung, -en  зв’язок 

D1  

natürlich звичайний 
Kanu fahren плавати на каное 
surfen займатися серфінгом 
die Führung, -en екскурсія 
die Altstadt,  ̈-e старе місто 
die Ausstellung, -en виставка 
bekannt відомий 
nirgends ніде 
ein·packen запакувати 



 

E1  

der Wochenendausflug,  ̈-e екскурсія на вихідні 
die Lüneburger Heide (Sg.) Люнебурзька Пустка (рівнина на північному 

заході Німеччини) 
einigen (sich) (auf) домовитись про 
übernachten ночувати 

E2  

dagegen sein бути проти 
dafür sein бути за 
an·nehmen приймати 
ab·lehnen відхилити 

E3   

faulenzen  лінуватися 

Zwischendurch mal ...  

Film  

das Denkmal,  ̈-er пам’ятник 
die Befreiungshalle (Sg.) Зал визволення (меморіал) 
der Donaudurchbruch (Sg.) Дунайський прорив (відрізок 

Баварського Дунаю) 

Landeskunde  

Bayern Баварія 
doppelt подвійний 
der Sinn (Sg.) сенс 
erstens по-перше 
zweitens по-друге 
fließen текти 
der Kanal,  ̈-e канал 
Holland Голландія 
die Slowakei Словаччина 
Serbien Сербія 
irgendwann коли-небудь 
die Hafenstadt,  ̈-e  порт 
das Rote Meer (Sg.) Червоне море 

ARBEITSBUCH  

3  
das Urlaubsziel, -e ціль туристичних поїздок 
6  
der Hof,  ̈-e двір 
10  
der Startpunkt, -e початок, початкова точка 
19  
die Loreley (Sg.) Лорелея 
staunen дивуватися 
die Ameise, -n мураха 
die Chaussee, -n шосе 
verzichten відмовитись 
weise мудрий 
21  
das Kaffeehaus,  ̈-er кав‘ярня 



 

die Sachertorte, -n «зaхер» (знаменитий 
австрійський шоколадний торт) 
 

der Apfelstrudel, - яблучний штрудель 
22  
der Weinberg, -e виноградник 
hungrig голодний 
23  
der Tierpark, -s зоопарк 
Fokus Alltag  
das Antragsformular, -e формуляр заяви 
das Schülerticket, -s шкільний білет 
der Bestellschein, -e бланк замовлення 
die Zeitkarte, -n білет на певний час 
die Monatskarte, -n проїзний білет на місяць 
die Ausbildungsstelle, -n місце, де пропонують профосвіту 
die Fahrtstrecke, -n відрізок дороги 
die Umsteigehaltestelle, -n зупинка, де можлива пересадка 
die Geltungsdauer (Sg.) строк 
der Einzelkauf,  ̈-e разова покупка, купівля окремих 

екземплярів 
die Zahlungsweise, -n форма оплати 
die Abbuchung, -en списання з рахунку 

 
der Bankeinzug,  ̈-e списання грошей з рахунку за 

розпорядженням клієнта 
der Stempel, - штамп, печатка 
der Auftraggeber, - замовник 
Fokus Beruf  
1  
die Fortbildung, -en підвищення кваліфікаціі 
die Konferenz, -en конференція 
der Konferenzraum,  ̈-e зал для конференцій 
2  
die Buchungsbestätigung, -en підтвердження списання з рахунку 
das Tagungshotel, -s готель, в якому проводять конференції 
die Anreise, -n заїзд 
die Zusatzleistung, -en додаткова послуга 
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KURSBUCH  
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1  

die Kontonummer, -n номер рахунку 
der Kontoauszug,  ̈-e виписка з рахунку 
ab·buchen знімати з рахунку 
die Buchung, -en бухгалтерський запис 
der Vorgang,  ̈-e фінансова операція 



 

der Betrag,  ̈-e сума 

2  

die Aktie, -n акція 
das Konto, Konten  рахунок 
eröffnen відкривати 

3  

die Telefongesellschaft, -en телефона компанія 
beantworten відповідати 

4  

besorgen роздобути, отримати, дістати 
verschieben відкласти 

A2  

der Bankschalter, - касове віконце 
die EC-Karte, -n банківська карта 
ab·heben знімати 
kriegen отримати 

A3  

der Geldautomat, -en банкомат 
das Girokonto, -konten жирорахунок 

B1  

ob чи 
der Personalausweis, -e посвідчення особи 
der/die Kriminelle, -n злочинець 

B2  

die Rate, -n частина, частка (платежу) 
das Bargeld (Sg.) готівка 
Zinsen (Pl.) проценти 
die Summe, -n сума 
auf einmal за один раз 
sondern але, інакше 
monatlich щомісячно 
der Geldschein, -e купюра, банкнота 

B3  

akzeptieren приймати 

B4  

das Taschengeld (Sg.) кишенькові гроші 
erledigen зробити 
das Bankgeschäft, -e банківська угода 

auswendig напам'ять 

C2  

die Inspektion, -en техогляд 
der Autobesitzer, - власник автівки 

kontrollieren контролювати 
die Kontrolle, -n контроль 
kaputt·gehen зламатися, розбитися 
erkennen розпізнати 
der Hersteller, - виробник 
das Öl (Sg.) моторне масло 
die Bremse, -n гальмо 



 

überprüfen перевірять 

C3  

die Dienstleistung, -en послуга 
renovieren ремонтувати (квартиру) 
ändern змінювати 
Haare schneiden стригти волосся 
aus·kennen (sich) розбиратися 

D1  

ein·zahlen внести гроші 
das Gehalt,  ̈-er зарплатня 
der Dispo, -s диспокредит 
die Meldebestätigung, -en Підтвердження реєстрації за місцем 

проживання 
der Gehaltsnachweis, -e довідка про зарплату 
das Online-Banking (Sg.) здійснення банківських операцій у режимі 

«он-лайн» 
die Broschüre, -n брошура 
die Geheimzahl, -en секретна цифра, пароль 

D2  

die Barauszahlung, -en виплата готівкою 
tippen надрукувати 

D3  

überweisen перевести гроші 

E1  

die Spende, -n пожертва 
der Überfall,  ̈-e напад 
das Menü, -s меню 

E2  

der Passant, -en перехожий 
der Räuber, - грабіжник 
der Ober, - офіціант 
die Polizei (Sg.) поліція 
spenden жертвувати 
die Kinderhilfe (Sg.) допомога дітям 
das Kleingeld (Sg.) дрібні гроші 
böse сердитий 

E4  

die Laune, -n настрій 

spekulieren обговорювати 

die Erhöhung, -en підвищення 
ungewöhnlich незвичайний 

Grammatik  

indirekt непрямий 
das Fragepronomen, - питальний займенник 

Kommunikation  

sichern забезпечити 
die Unkenntnis (Sg.) незнання 
äußern висловити 
warnen попередити 



 

Lernziele  

der Ratgeber, - книга з порадами 

Zwischendurch mal ...  

Spiel  

die Stirn (Sg.) лоб 
der Sportler, - /  
die Sportlerin, -nen 

 
спортсмен 

der Politiker, - /  
die Politikerin, -nen 

політик 

tot мертвий 
gestorben померлий 

Lied  

krachen lassen святкувати «на всю» (розг.) 
der Champagner (Sg.) шампанське 
ab·spülen мити посуд 
vor·singen співати перед публікою 
föhnen сушити волосся феном 
pflegen доглядати 
Karten legen ворожити на картах 

3  

der Roboter, - робот 

ARBEITSBUCH  

11  
der/die Selbstständige, -n самозайнятий 
der Ruhestand (Sg.) пенсія 
tätig sein працювати 
die Branche, -n сфера 
getrennt lebend проживати окремо 
12  
ab·bezahlen виплачувати 
15  
untersuchen обстежувати 
18  
reinigen чистити 
20  
kompetent компетентний 
22  
die Tauschbörse, -n сайт для обміну речами та послугами  
der Wollpullover, - вовняний светр 
die Elektrik (Sg.) електрик 
der Kfz-Mechaniker, - / 
die Kfz-Mechanikerin, -nen 

механік 

die Elektro- und Wasserinstallation, -en монтаж електрики та води 
der Elektriker, - /  
die Elektrikerin, -nen 

електрик 

der Knopf,  ̈-e гудзик 
an·nähen пришивати 
der Rundum-Service (Sg.) всебічне обслуговування 
23  



 

nach·lesen прочитати 
24  
die Überweisung, -en грошовий переказ 
26  
die Heizkostenabrechnung, -en рахунок за опалення 
an·geben подати (дані) 
der Verwendungszweck, -e призначення 
27  
das Ausführungsdatum (Sg.) дата виконання 
Fokus Alltag  
2  
die Kfz-Versicherung, -en автострахування 
die Haftpflichtversicherung, -en гарантійне страхування 
3  
der Versicherungsschein, -e страховий поліс 
die Kilometerstandsmeldung, -en звіт про пробіг 
der Kilometerstand,  ̈-e пробіг 
die Schadenmeldung, -en повідомлення про пошкодження 
die Originalrechnung, -en рахунок в оригіналі 
Fokus Beruf  
1  
die Berufsunfähigkeitsversicherung, -en страхування на випадок втрати роботи 

внаслідок інвалідності 
der Antragsteller, - заявник 
der Staat, -en держава 
finanziell фінансовий  
die Chance, -n шанс 
der Industriemechaniker, - / 
die Industriemechanikerin, -nen 

механік промисловості 

der Versicherungsschutz (Sg.) страховий захист 
das Lebensjahr, -e рік життя 
2  
der Versicherer, - страхове товариство 
die Bedingung, -en умова 
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KURSBUCH  

A1  

die Umfrage, -n опитування 
zurück·gehen повертатися 
kaum майже не 
die Zukunft (Sg.) майбутнє 
die Entscheidung, -en рішення 
sterben помирати 
die Kindheit, -en дитинство 
nebenan поряд 
dieselb- той же  
verlieben (sich) покохати 
der Quatsch (Sg.) дурниця 
die Lehre, -n  професійне навчання 
hier·bleiben залишитися тут 



 

zufällig випадковий 
das Lokal, -e ресторан 
seitdem відтоді 

B1  

wohl fühlen (sich) відчувати себе добре 

das Gegenteil, -e протилежність 
egal все одно 

B2  

der Streit (Sg.) суперечка, сварка 
 

das Paar, -e пара 
 

die Aufgabenverteilung, -en розподіл обов'язків 
die Erziehung (Sg.) виховання 
die Freizeitgestaltung (Sg.) організація дозвілля 

B4  

die Meinung, -en думка 

C2  

der Ratschlag,  ̈-e порада 

D1  

die Maus,  ̈-e миша 

D2  

der Esel, - віслюк 
der Engel, - янгол 

D3  

die Prinzessin, -nen принцеса 
der Kosename, -n ласкаве ім'я 
liebevoll з любов'ю 
eher швидше 
einfallslos позбавлений фантазії 
das Kosewort,  ̈-er ласкаве слово 
die Tierwelt (Sg.) тваринний світ 
das Häschen, - зайчик 

populär популярний 
der Raucher, - / die Raucherin, -nen курець 
der Begriff, -e поняття 
das Märchen, - казка 
die Befragung, -en опитування 

dankbar вдячний 
an·sprechen звертатися до 
empfinden відчувати 
respektlos неповажний 
befragen опитувати 

D4  

danken дякувати 
der Einfall,  ̈-e ідея 
die Welt, -en світ 

  



 

E1 
das Karussell, -s карусель 
das Haustier, -e домашня тварина 
ernst серйозний 

E2  

bequem зручний 

Zwischendurch mal ...  

Lesen  

der Abschnitt, -e відрізок 
die Schauspielschule, -n школа акторської гри 
der Krieg, -e війна 
im Krieg fallen загинути на війні 
das Finanzamt,  ̈-er фінансове відомство 
dreifach потрійний 
die Depression, -en депресія 
still·stehen стояти на місці 
die Krise, -n криза 
die Aufgabe, -n завдання 
wachsen зростати 
genießen насолоджуватись 
wahr werden реалізуватись 
die Goldene Hochzeit, -en золоте весілля 

Projekt  

das Sprachniveau, -s рівень мови 
erreichen досягти 
deutschsprachig німецькомовний 
die Zeile, -n рядок 
vor·tragen декламувати 
der Popsong, -s поп-пісня 
der Rap, -s реп 
das Kinderlied, -er дитяча пісня 

 

ARBEITSBUCH  

2  
der Tierpfleger, - /  
die Tierpflegerin, -nen 

наглядач (у зоопарку) 
 

7  
wieder·sehen (sich) побачитися 

 
9  
die Trennung, -en розлука 
14  
erziehen виховувати 
Fokus Beruf  
das Beratungsgespräch, -e консультація 
die Jobvermittlung (Sg.) кадрова агенція 
1  
der Maler, - /  
die Malerin, -nen 

художник/ 
художниця 

der Lackierer, - / 
die Lackiererin, -nen 

лакувальник/ 
лакувальниця 



 

 
das Profil, -e профіль 
der Schulabgänger, - / 
die Schulabgängerin, -nen 

випускник школи/  
випускниця школи 

teamfähig здатний працювати в колективі 
motiviert мотивований 
locker невимушений, привабливий 
das Arbeitsklima (Sg.) робочий клімат 
Bewerbungsunterlagen (Pl.) документи для заяви про приняття на 

роботу 
der Fachverkäufer, - / 
die Fachverkäuferin, -nen 

продавець-консультант/ 
продавчиня-консультантка 

die Konditorei, -en кондитерська 
die Filiale, -n філія 
die Innenstadt,  ̈-e центр міста 
die Voraussetzung, -en передумова 
die Servicekraft,  ̈-e співробітник сервісу 
der Fertigteig, -e готове тісто 

 
Fokus Familie  
die Aufforderung, -en вимога 
1  
die Landeshauptstadt,  ̈-e столиця федеральної землі 
das Referat, -e відділ 
die Schulanmeldung, -en запис до школи 
die Anschrift, -en адреса 
die Geburtsurkunde, -n свідоцтво про народження 
gesundheitlich щодо здоров'я 
die Schuleingangsuntersuchung, -en обстеження при вступі до школи 
die Schulpflicht (Sg.) шкільний обов'язок 
schulpflichtig дитина, що підлягає 

обов'язковому шкільному навчанню 

 


