
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
 

Навчальний. рік___________________   Семестр____    Вчитель________________________________________________   Клас________   Підручник:  Studio d В2 Т.2 
 

Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

завдання Лексика Граматика/                               
Фонетика 

Аудіювання/ Читання Письмо/  Говоріння  

  
Einheit 1 

                             
Echt Extrem 

 
Вміння обговорювати 
екстремальні події та 

явища в житті 
людини,екстремальні 

професії 

 
Вплив незвичайних 

особистостей та 
екстремальних подій на 

сприйняття світу.  

 
Тематична та ситуативна  

лексика до розділів “Was ist 
schon normal?”, “Beruf 

extrem”,”Wetten, 
dass…”,”Unser Gedächtnis” 

 
-historisches Präsens 

erkennen 
-Konjunktiv II in irrealen 

vergleichen 
-emotionale Sprechweise und 

Ironie verstehen 

 
Прослуховування та 

відпрацювання аудіо-
матеріалів  та текстів 
S.10,12,15-16 Читання 

з подальшим аналізом 
S.8-9;11,14,16 

Твір „Einmal im 
Leben. Oder ?“  Ich-

Texte schreiben 
S.10.Üb.8 Діалогічне 
мовлення з опорою 
на тематичні тексти. 

S.14-15 Комуніка-
тивні вправи S.8-14 

Проект “Für mich 
extrem ist…“ 

S. 14-22    
Übungsteil  
S.104-113 

 
Das kann ich 
auf Deutsch / 
Grammatik  

S. 17                                                       

 Test 1                            
UV (Kopiervorlagen 

und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Застосовувати мовні 
компоненти  у 

відповідності до 
комунікативної ситуації 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу  

Hӧren und verstehen   

  
Einheit 2        

 
Natur und Technik                                   

                                    
 

 
Вміння обговорювати 
наукові досягнення, 

вживати технічні терміни 
та поняття, розуміти 

технічні описи, інструкції 

 
Вплив природних явищ, 
форм та істот на технічні 

досягнення людини. 
Біоніка.  

 
Тематична та ситуативна 

лексика до розділів “Vorbild 
Natur“, „Autos gestern, heute 

und morgen“, “Experimente im 
Alltag“ 

-Präposition dank + Gen./Dat 
- Passiv und 

Passiversatzformen 
 

-Intonation und Satzakzent 
 

Прослуховування та 
відпрацювання аудіо –
матеріалів та  текстів 

S.24  Читання з 
подальшим аналізом 

S.20,22 
    

Kurzbericht “ Entwick-
lung des Autos“ 

Діалогічне мовлення 
з опорою на тема-
тичні  тексти. S. 23           

Проект 
“Bionikforschung“ 

S. 18-26      
Übungsteil  
S.114-123 

 
Das kann ich 
auf Deutsch/ 
Grammatik  

S.27 
 Test 2                             

UV (Kopiervorlagen 
und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Застосування навичок 
діалогічного спілкування, 

тематичні питання. 
Інтерв`ю 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

                             
Einheit 3 

 
Leben-Leute-

Lifestyle 
 

 
Вміння обговорювати 
модні тенденції, стилі 
одягу, статті в модних 

журналах.  

 
Мода в житті людини. 

Стиль життя. 

 
Тематична та ситуативна 

лексика до розділів „Mode in 
Magazinen“, „Lifestyle und 
Karriere“, „Frauen-Männer-

Berufe“ 

     
          -Es- im Satz  
 

-Negation durch Präfix                       
oder Suffix 

- Wortakzent bei der 
Negation 

                       
Прослуховування та 

відпрацювання аудіо –
матеріалів та  текстів 

S.34  Читання з 
подальшим аналізом 

S.28-29,32-33 

                                      
Діалогічне мовлення 

з опорою на тема-
тичні  тексти. Кому-

нікативні вправи 
S.28-36 Презентація 
та обговорення про-
екту „Wie wohnen die 

Frauen?“ S.36 
 

 
S. 28-36      

Übungsteil  
S.124-133 

 
Das kann ich 
auf Deutsch/ 
Grammatik  

S.37 
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Studio d B2.Т2 (продовження) 
 

Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

Завдання 
Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ Говоріння 

 
Test 3                                  

UV (Kopiervorlagen 
und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Застосування навичок 
діалогічного спілкування, 

тематичні питання. 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 

Einheit 4     
 

Standorte-
Standpunkte                    

 
                   

 
Вміння обговорювати та 
описувати нові явища, 

продукти,технічні 
досягнення 

 
Значення обміну новою 

інформацією в сучасному 
світі.  

 
Тематична та ситуативна 

лексика до розділів „Messen-
Produkte-Erfolge“,“Einen 

Messebesuch planen“,“Produkte 
präsentieren“ 

 
-Präpositional-und  

Verbindungsadverbien 
-Relativpronomen was      

        -pronominale Ersetzung   
  -Gesprächsroutinen sprechen    
 
            -Aussprache f und pf                                       

Прослуховування та 
відпрацювання 

аудіо-матеріалів та  
текстів .  S.41                                   

-Globales/selektives 
Lesen, einen Text 

auswerten und 
zusammenfassen;                             

Діалоги з опорою 
на тематичні тексти. 

Комунікативні 
завдання     S.  38-46 
Проект  „Ich will ein 
neues Produkt auf 

den Markt bringen“                                 

S. 38 -46   
Übungsteil  
S.134-143 

 
Das kann ich 
auf Deutsch/ 
Grammatik  

S. 47 

 

Test 4                                
UV (Kopiervorlagen 

und Tests) 

Ефективно 
застосовувати слова та 

вирази по темі 

Застосовувати мовні 
компоненти  у 

відповідності до комуніка-
тивної ситуації. 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 

Station 1 
Wiederholung 

 
Magazin 

Ефективно  
застосовувати  

тематичну лексику  

Застосовувати мовні 
компоненти  у 

відповідності до 
комунікативної ситуації 

Повторення та узагальнення 
лексичного матеріалу по темам 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу  

 
 

Hӧren und verstehen Комунікативнi 
завдання                        

 

S.48-55 
 
                            
 

 Prϋfungsvorbereitung 1         S.144-145       

 

Einheit 5                                      
 

Zeit spenden 
 

 
Вміння обговорювати 

роботу на добровільних 
засадах, суспільно-

корисні проекти, 
дискутувати,виступати з 

докладом  

 
Значення проектів на 

добровільних засадах для 
розвитку громадянського 

суспільства 

  
Тематична та ситуативна 

лексика до розділів  
 

„Was ist Ehrenamt?“ „Was bringt 
ein Ehrenamt?“ 

 
-haben +zu /(nicht) brauchen + zu 

-Präpositionaladverbien 
-irreale Konditionalsätze 

(Konjunktiv II) 
 

-Aussprache pf, f, w 
-Wortakzent bei 

Präpositionaladverbien 
 

Прослуховування та 
oпрацювання аудіо-

матеріалів та 
текстів S.56,61,63  
Читання з подаль-

шим аналізом S.59-
62, S.64 

Ich-Texte schreiben. 
Діалогічне мовлен-

ня з опорою на 
тематичні тексти. 
S.58-63 Комуні-
кативні вправи. 

Проект “Menschen 
für Menschen“  

S. 56-64    
Übungsteil  
S.146-155 

 
Das kann ich 

Deutsch/ 
Grammatik  

S. 65 
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Studio d B2.2  (продовження) 
 

Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

Завдання 
Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ Говоріння 

 

Test 5                                
UV (Kopiervorlagen 

und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Застосовувати мовні 
компоненти  у 

відповідності до комуніка-
тивної ситуації. 

Узагальнення та повторення 
лексичного матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 

Einheit 6                       
 

Architektur 

Вміння обговорювати 
архітектурні стилі, етапи 

розвитку сучасної 
архітектури,екологічне 

будівництво 

Вплив історичних подій на 
архітектурні стилі. 

Урбаністичний стиль. 
Екологія та архітектура. 

Видатні архітектори. 

Тематична та ситуативна 
лексика до розділів                                   
„ Architekturlexikon“, 

“Architektur von morgen“, 
“Architektur und Klimawandel“ 

-Modalpartikeln 
-Subjektiver Gebrauch der 

Modalverben: Vermutungen 
-subjektiver Gebrauch von                   

sollen /wollen 
-Wortakzent in Fremdwörtern 

Прослуховування та 
відпрацювання 

аудіо-матеріалів та         
текстів S.69,74  

Globales/selektives 
Lesen, einen Text 

auswerten und 
zusammenfassen;                                        

Діалогічне мовлен-
ня з опорою на 

тематичні тексти 
S.68-71 Комуні-

кативнi завдання. 
S.68-74 Презентація 
проекту „Architektur 

der Zukunft“  

S. 66- 74 
Übungsteil  
S.156-165 

 
Das kann ich 
auf Deutsch/ 
Grammatik      

S. 75 

 
Test 6                               

UV (Kopiervorlagen 
und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Усвідомлювати мету 
поставленого завдання 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 

Einheit 7 
 

Wie ticken die 
Deutschen?                      

 
 

 
Вміння розповідати про 

цікаві події та факти з 
життя країни, комен-

тувати статистичні дані, 
обговорювати типові 

національні риси 

Визначення 
індивідуальних та спільних 

національних рис в 
німецькомовних країнах. 
Мультинаціональний світ. 

Тематична та ситуативна 
лексика до розділів  „ Was ist 

schon typisch?“ „Über den 
Durchschnittsdeutschen“, 
“Soziale Milieus“, „Was ist 

Individualität?“ 

 
-Wiederholung: Konjunktiv I,II in 

der indirekten Rede 
-indirekte Fragesätze 

-Pronomenwechsel in der 
indirekten Rede 

 
-Zungenbrecher 

 
Прослуховування та 
опрацювання аудіо-

матеріалів та         
текстів S.77,83  

Читання з подаль-
шим аналізом S.79-

80;S.82,84                           

Діалоги з опорою 
на тематичні тексти 

Комунікативнi 
завдання. S.76-84 
Презентація фото-
проекту „ Deutsch-
land eingefangen“ 

S. 76-84  
Übungsteil  
S.172-180 

 
 

Das kann ich 
auf Deutsch/ 
Grammatik 

S. 85 

 
Test 7                                

UV (Kopiervorlagen 
und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Усвідомлювати мету 
поставленого завдання 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 

Einheit 8 
 

Straßen und 
Geschichten 

 
                  
 

 
Вміння розповідати про 

визначні історичні 
місця,важливі історичні 

події, порівнювати 
історичні періоди, 
робити доповідь, 

презентацію 

 
Час  та люди.  Історичні та 

відомі особистості.                         
Вплив  історичних подій на 

життя суспільства. 

Тематична лексика  
Früher/damals.., soviel ich weiß, 
die Zweifel daran haben, das ist 
unsicher, die Trennung, errinern 

an +Akk., sich bewegen, sich 
verhalten; anders als heute.., 
..aus heutiger Sicht kaum zu 

verstehen, ..zur Folge hatte, daß.. 

 
- Wiederholung: 

Reflexivpronomen, 
Präpositionaladverbien, 

Präpositionen  im Gen. und Dativ 
Konjunktionen indem, sofern 
Relativpronomen im Genitiv 

 
Прослуховування 

аудіо-матеріалів та          
відпрацювання 

текстів : S.86,90,93 
Читання з подаль-
шим аналізом S. 

Комунікативнi 
завдання. Діало-

гічне мовлення на 
основі тематичних 

текстів S. 90-93 
Проект:Історія пісні 
„Ich hab` noch einen 

Koffer in Berlin“ 

 
S. 86-94  

Übungsteil  
S.182-190 

 
Das kann ich 
auf Deutsch/  
Grammatik       

S. 101 
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Studio d B2 (закінчення) 

 
Дата/ 
уроки 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві  
функції 

Соціокультурні / 
Загальнонавчальні 

компетенції 

Лінгвістичні  компетенції Мовленнєва компетенція Домашнє  
 

завдання 
Лексика Граматика/ Фонетика Аудіювання/ 

Читання 
Письмо/ Говоріння 

 
Test 8                                

UV (Kopiervorlagen 
und Tests) 

Активно застосовувати 
слова та вирази по темі 

Усвідомлювати мету 
поставленого завдання 

Узагальнення лексичного 
матеріалу 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу 

Hӧren und verstehen   

 Geschafft! studio d B2/2- Rückblick  S.95 

 
 
Prϋfungsvorbereitung  2        S.186-187 
 

     

 

Station 2 
Wiederholung 

 
Magazin 

Ефективно  
застосовувати  

тематичну лексику  

Застосовувати мовні 
компоненти  у 

відповідності до 
комунікативної ситуації 

Повторення та узагальнення 
лексичного матеріалу по темам 

Повторення та узагальнення 
граматичного матеріалу  

 
Grammatik im Überblick                          

KB S.202-215 

Hӧren und verstehen Комунікативнi 
завдання                        

 

S.96-102 
 
              

S.102-103                                                   

 Test :  Modelltest  Goethe-Zertifikat B2     S.188-199 
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