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DEUTSCH B1+

Буденне життя

um (7.00 Uhr) aufstehen
mit dem Bus ins Büro/zur Uni/nach Hause fahren
im Stau stehen
auf den Fahrstuhl/auf den Bus warten
abends fernsehen
regelmäßig auf das Smartphone schauen
sich mit Freunden treffen
Lebensmittel einkaufen
(die Wohnung) aufräumen/sauber machen
Wäsche waschen












вставати (о 7:00 ранку)
їхати автобусом в офіс/в університет/додому
стояти в заторі
чекати на ліфт/автобус
дивитися ввечері телевізор
регулярно дивитися у смартфон
зустрічатися з друзями
купувати продукти
наводити порядок/прибирати (в квартирі)
прати речі/білизну

Freude und Ärger im Alltag

Радощі й неприємності в повсякденному житті

 mit dem Alltag (sehr) zufrieden sein

 бути (дуже) задоволеним повсякденним життям

 den Alltag abwechslungsreich finden/nicht immer
das Gleiche machen
 sein Leben selbst bestimmen können
 sich über den Verkehr/die Arbeit im Haushalt
ärgern
 Mich nervt es/Ich mag es nicht, wenn (ich auf etwas
warten muss).
 sich über kleine Komplimente freuen
 ein Lob bekommen
 Erfolge im Beruf/Studium feiern
 an (ein tolles Konzert) denken
 von (mehr Freizeit) träumen

 вважати повсякденне життя різноманітним/не
робити постійно одне й те ж саме
 мати можливість самому розпоряджатися своїм
життям
 нарікати на дорожній рух/роботу в домашньому
господарстві
 Мене нервує/мені не подобається, якщо (мені
треба на щось чекати).
 радіти маленьким компліментам
 отримувати похвалу
 відзначати успіхи в професії/навчанні
 думати про (чудовий концерт)
 мріяти (про більшу кількість вільного часу)

Umfrage-/Studienergebnisse

Результати опитування/дослідження/студії

 Einer Umfrage/Studie zufolge …
 Laut einer Umfrage/Studie …

 Відповідно до результатів опитування/
дослідження …
 Відповідно до результатів опитування/студії …

 Das sind die Ergebnisse einer Umfrage.
 Eine Umfrage zum Thema ergab, dass …

 Це результати опитування.
 Опитування на цю тему показало, що …

Krimis

Детективи






am liebsten Krimis sehen/lesen
Mord und Totschlag
Spannung bieten
Straftaten aufklären/um Mithilfe bitten






залюбки дивитися/читати детективи
вбивство та ненавмисне вбивство
бути інтригуючим, захоплюючим
розслідувати злочини/просити про допомогу






Spitzenreiter (bei der Verbrecherjagd) sein
Verbrechen aufklären
Täter verhaften
die Bösen besiegen






бути лідером (у переслідуванні злочинців)
розкривати злочини
арештовувати злочинців
перемагати зло
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Alltag/Im Büro/An der Uni

Будні/В офісі/В університеті

 als (Redakteur) bei (einem Verlag) arbeiten
 E-Mails checken/schreiben/beantworten

 працювати (редактором) у (видавництві)
 перевіряти електронну пошту/писати імейли/
відповідати на них
 читати документи
 у когось нарада/засідання
 говорити про проєкти/з колегами
 вирішувати проблеми
 збирати ідеї
 брати участь у конференції
 презентувати (результати/проєкти)
 відвідувати лекції та семінари
 складати іспити
 отримувати (гарні/погані) оцінки












Dokumente lesen
eine Besprechung/Sitzung haben
über Projekte/mit Kollegen sprechen
Probleme lösen
Ideen sammeln
an einer Konferenz teilnehmen
(Ergebnisse/Projekte) präsentieren
Vorlesungen und Seminare besuchen
eine Prüfung haben
(gute/schlechte) Noten bekommen

Freizeitaktivitäten

Заняття у вільний час

 zum Alltag gehören
 (knapp vier Stunden) Freizeit haben/über (vier
Stunden) freie Zeit verfügen

 sich mit (Politik) beschäftigen
 den Wunsch nach Ruhe haben
 nichts tun und faulenzen

 бути частиною повсякденного життя
 мати (майже чотири години) вільного часу/мати
у своєму розпорядженні (майже чотири години)
вільного часу
 посідати (перше) місце серед занять у вільний час
 регулярно сидіти в мережі/користуватися
смартфонами
 займатися (політикою)
 прагнути спокою
 нічого не робити і байдикувати

Veränderungen

Зміни

 (sehr stark) zunehmen/abnehmen
 der (große) Gewinner/Verlierer sein
 zu den Gewinnern/Verlierern zählen
 an Attraktivität gewinnen/verlieren
 Das Interesse an (persönlichen Treffen) steigt/sinkt/
geht zurück.
 (gerade) im Trend liegen

 (дуже сильно) збільшуватися/зменшуватися
 бути (головним) переможцем/невдахою (тим, хто
програв)
 бути серед переможців/серед тих, хто зазнав поразки
 здобувати/втрачати популярність
 Інтерес до (особистих зустрічей) зростає/падає/
зменшується.
 бути (нині) модним, у тренді

Eine Biografie

Біографія

 bei den Freizeitaktivitäten auf Platz (eins) liegen
 regelmäßig im Netz surfen/Smartphones nutzen









geboren werden
einen Ort verlassen
die Schule/das Studium abschließen
als (Lehrer) arbeiten
(ein Kabarett) leiten
ein Buch schreiben
Preise erhalten/bekommen
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бути народженим
полишити місце, населений пункт
закінчити школу/навчання у виші
працювати (вчителем)
керувати (кабаре)
писати книгу
отримувати нагороди, премії
Übersetzung: Viktor Timtschenko
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Nahrungsmittel, Lieblingsgerichte, Kochen

Продукти харчування, улюблені страви, кулінарія

 Oberbegriffe Nahrungsmittel:
 das Obst, das Gemüse
 der Fisch, das Fleisch, die Wurst
 die Getreideprodukte, die Milchprodukte
 die Backwaren, die Süßigkeiten
 die Gewürze, die Kräuter
 die Getränke
 Lieblingsgerichte:
 zu den Lieblingsgerichten/Lieblingsspeisen
gehören
 auf der Suche nach etwas sein, das wirklich
schmeckt
 für (seltsame Essgewohnheiten) bekannt sein

 Продукти харчування – загальні поняття:
 фрукти, овочі
 риба, м’ясо, ковбаса
 вироби з борошна, молочні продукти
 випічка, солодощі
 спеції/приправи, трави
 напої
 Улюблені страви:
 бути однією з улюблених страв
 шукати щось справді смачне
 бути відомим своїми (дивними звичками в
харчуванні)
 нагадувати про щасливі дні дитинства
 Готування їжі:
 моркву мити/чистити (очищати від бруду)/
чистити (зрізати шкірку)/різати (шинкувати)
 м’ясо відбивати/обсмажувати/ смажити/
смажити на грилі/перчити/солити
 варити/мішати суп
 змішувати сирі яйця
 посипати щось петрушкою

 an glückliche Kindheitstage erinnern
 Kochen:
 die Möhren waschen/putzen/schälen/schneiden
 das Fleisch klopfen/anbraten/braten/grillen/
pfeffern/salzen
 eine Suppe kochen/umrühren
 rohe Eier verrühren
 etwas mit Petersilie bestreuen
Vorschläge und Reaktionen

Пропозиції та реакції

 Vorschläge
 Ich schlage vor, dass …/Vielleicht könnten wir …/
Was hältst du davon, wenn …/Wir sollten …
 Reaktionen
 Das ist eine/keine gute Idee!/Das machen wir
(so)./Das finde ich prima./Das ist nicht so gut./Ich
denke, es ist besser, wenn …

 Пропозиції
 Я пропоную …/Може, ми могли б …/Як щодо
того, щоб …/Ми повинні (ми маємо) …
 Реакції/Відповіді
 Це гарна/не дуже гарна ідея!/(Так) ми й
вчинимо./Я думаю, що це класно./Це не так
гарно./Я думаю, що краще (було б), якби …

Anrede und Gruß in E-Mails

Звертання та прощання в імейлах

 Anrede
halbformell: Liebe Frau (König),/
Lieber Herr (Müller),/Guten Tag Herr (Müller),
informell: Hallo (Claudia),
Liebe (Petra),/Lieber (Peter),

 Звертання
напівформально: Люба пані (Кеніґ),/
Любий пане (Мюллер),/Добрий день, пане (Мюллер),
неформально: Привіт, (Клаудіє),
Люба (Петро)/Любий (Петере),

 Gruß
halbformell: Mit besten Grüßen/Viele Grüße

 Прощальні фрази
напівформально: З найкращими побажаннями/
Усього доброго
неформально: Усього найкращого

informell: Liebe Grüße
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Ernährung und Essgewohnheiten


















SPEKTRUM
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Харчування й звички в харчуванні

zum Leben gehören
mit dem Essen wichtige Nährstoffe aufnehmen
sich verändern
körperlich nicht mehr so schwer arbeiten
den ganzen Tag im Büro sitzen
sich zu wenig bewegen
zu viele Kalorien aufnehmen
negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben
eine flexible Zeitplanung brauchen
in den Terminplan passen/nach dem Terminplan
essen
sich keine Zeit für das Essen nehmen
ein kaltes/warmes Gericht bevorzugen
(nicht) jeden Tag kochen
als gesund gelten
sich von Fertiggerichten ernähren
für Fleisch mehr Geld zahlen
Mahlzeiten:
das Frühstück, das Mittagessen,
das Abendbrot/das Abendessen



















бути частиною життя
отримувати з їжею важливі поживні речовини
змінюватися
не виконувати більше важкої фізичної роботи
сидіти цілий день в офісі
надто мало рухатися
споживати надто багато калорій
негативно впливати на здоров’я
мати необхідність у гнучкому плануванні часу
пасувати до робочого графіка/їсти, коли
дозволяє робочий графік
не витрачати час на їжу
віддавати перевагу холодній/гарячій страві
(не) готувати щодня
вважатися корисним для здоров’я
харчуватися напівфабрикатами
платити більше за м’ясо
Харчування:
сніданок, обід,
вечеря

Restaurants

Ресторани

 zu den ältesten/berühmtesten/bekanntesten
Restaurants gehören
 sich um einen Titel bewerben
 eine Forderung erfüllen
 gegründet/eröffnet/entworfen/gekauft/renoviert/
modernisiert werden
 das Restaurant bei Renovierungen schließen
 im Besitz (der Familie Röhrl) sein/in Familienbesitz
bleiben
 einen guten/schlechten Ruf haben
 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten
 (viel/wenig) Umsatz machen
 (vegetarische) Gerichte anbieten
 zum Markenzeichen des Hauses werden
 für (seine Kaffeespezialitäten) berühmt sein

 бути одним з найстаріших/найзнаменитіших/
найвідоміших ресторанів
 подати заявку на титул
 виконувати вимоги/відповідати вимогам
 бути заснованим/відкритим/спроєктованим/
купленим/відремонтованим/модернізованим
 зачиняти ресторан на час ремонту
 належати (родині Рьорль)/залишатися у
родинній власності
 мати гарну/погану репутацію
 зіткнутися з економічними труднощами
 мати (велику/малу) виручку
 пропонувати (вегетаріанські) страви
 ставати візитною карткою ресторану
 славитися (різноманітними фірмовими видами
кави)
 бути популярним місцем зустрічі митців
 насолоджуватися типовою їжею
 бути фірмовою стравою ресторану
 запрошувати когось до ресторану






ein beliebter Treffpunkt für Künstler sein
typische Speisen genießen
eine Spezialität des Hauses sein
jemanden zum Essen einladen

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten.

–4–

Übersetzung: Viktor Timtschenko

Wörter und Wendungen  Kapitel 3  Deutsch – Ukrainisch

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Berufe mit Zukunft

Професії з майбутнім

 Chancen und Ansehen:
 gute Zukunftschancen/einen sicheren Arbeits
platz bieten
 allerbeste Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben
 immer Arbeit finden
 bestimmte Interessen und Fähigkeiten haben
 Grundlage für die Berufswahl sein/bei der Berufswahl eine Rolle spielen
 über Berufsperspektiven nachdenken
 das Arbeitsleben verändern
 gebraucht/benötigt werden
 an Ansehen verlieren
 an Vertrauen gewinnen
 Wichtige Faktoren:
 feste oder flexible Arbeitszeiten/soziale
Sicherheit/Karrieremöglichkeiten/eine abwechslungsreiche Tätigkeit/einen befristeten oder
unbefristeten Arbeitsvertrag/nette Kollegen und
Vorgesetzte haben
 Überstunden machen
 ein gutes Gehalt bekommen/(viel) Geld verdienen

 Шанси та репутація:
 бути перспективним/забезпечувати надійне
робоче місце
 мати найкращі шанси на ринку праці
 завжди знаходити роботу
 мати певні інтереси й здібності
 бути основою для вибору професії/грати роль
при виборі професії
 думати про професійні перспективи
 змінити трудове життя
 бути потрібним/ затребуваним
 втрачати репутацію
 завойовувати довіру
 Важливі фактори:
 мати фіксований чи гнучкий графік роботи/
соціальні гарантії/можливості кар’єрного
зростання/різноманітну роботу/термінову
чи безстрокову трудову угоду/гарних колег і
керівників
 працювати понадурочно
 отримувати гарну зарплатню/(багато)
заробляти

Telefonieren und Termine vereinbaren

Телефонні дзвінки та домовленості про зустрічі

 Was kann ich für Sie tun?/Kann ich Ihnen helfen?

 Що я можу для Вас зробити?/Чи можу я Вам
допомогти?
 Чи можу я поговорити з (пані Мюллер)?/Я хотів
би поговорити з (пані Мюллер).
 Про що йдеться?
 Як Ваше прізвище?
 Чи можу я/Чи повинен (повинна) я щось
передати (пані Мюллер)?/Ви хочете залишити
повідомлення для (пані Мюллер)?
 Не могли б Ви попросити (пані Мюллер) мені
перетелефонувати?
 Я скажу (пані Мюллер)./Я повідомлю (пані
Мюллер).
 Не могли б Ви сказати мені, (коли пан Келер
повернеться)?
 Я хотів би домовитися (з директором) про час
зустрічі.
 Коли у Вас є час?/Коли Вам буде зручно?
 (У понеділок об 11:00 ранку) в мене буде час/мені
підходить/мені (не) підходить.

 Könnte ich bitte (Frau Müller) sprechen?/Ich würde
gerne (Frau Müller) sprechen.
 Worum geht es?/Worum handelt es sich?
 Wie war Ihr Name?
 Kann/Soll ich (Frau Müller) etwas ausrichten?/
Möchten Sie eine Nachricht für (Frau Müller)
hinterlassen?
 Würden Sie (Frau Müller) bitten, mich zurückzu
rufen?
 Ich informiere (Frau Müller)./Ich gebe (Frau Müller)
Bescheid.
 Könnten Sie mir sagen, (wann Herr Köhler zurückkommt)?
 Ich möchte/würde gern einen Termin (mit dem
Direktor) vereinbaren.
 Wann hätten Sie Zeit?/Wann würde es Ihnen passen?
 (Am Montag um 11.00 Uhr) hätte ich Zeit/passt es
mir/geht es bei mir (nicht).
© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten.

–5–

Übersetzung: Viktor Timtschenko

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Wörter und Wendungen  Kapitel 3  Deutsch – Ukrainisch

Berufliche Tätigkeiten

Професійна діяльність

 kranke Menschen untersuchen/behandeln/pflegen/
versorgen
 andere Menschen vor Gericht vertreten
 Verbrechen aufklären
 Maschinen oder Verkehrssysteme konstruieren
 neue Softwareprogramme schreiben
 ein politisches Amt haben und viele Versprechungen machen
 Schüler unterrichten
 Kunden beraten und Produkte verkaufen
 die Elektronik in Autos reparieren
 sich mit Daten beschäftigen
 die IT-Sicherheit überprüfen und verbessern

 обстежувати/лікувати хворих/піклуватися про
них/доглядати за ними
 представляти людей у суді
 розслідувати злочини
 конструювати машини чи транспортні системи
 писати нові комп’ютерні програми
 бути політиком і багато обіцяти

 Tabellen ausfüllen
 Stellungnahmen/Protokolle schreiben
 Mitarbeiter führen/weiterbilden





 Meetings/Besprechungen/Sitzungen leiten
 Entscheidungen treffen
 Dienstreisen machen





Berufliche Korrespondenz

Ділове листування

 die Gesprächspartner (gut) kennen
 sich in einem intensiven Austausch befinden/sich
mit Kollegen austauschen
 jemanden mit dem Vornamen ansprechen
 einen/keinen guten Eindruck machen
 Anrede: (Ergänzung zu Kapitel 2)
 formell: Sehr geehrte Frau Müller,/Sehr geehrter
Herr Müller,/Sehr geehrte Damen und Herren,
 Gruß: (Ergänzung zu Kapitel 2)
 formell: Mit freundlichen Grüßen/
Freundliche Grüße
 halbformell: Schöne Grüße (aus Hamburg)

 (добре) знати співрозмовників
 активно обговорювати/обговорювати з колегами

Diskussion/Meinungsäußerung

Дискусія/Висловлення думки

 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass …
 … halte ich persönlich für …

 Я думаю/вважаю, що …
 … особисто я вважаю …

 … spielt meiner Meinung nach eine/keine große
Rolle.
 In diesem Punkt stimme ich dir/Ihnen (nicht) zu.

 … грає, на мій погляд, велику/незначну роль.
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вчити школярів
консультувати клієнтів і продавати товари
ремонтувати електроніку в автомобілях
працювати з даними
контролювати і поліпшувати безпеку
інформаційних технологій
заповнювати таблиці
писати експертні висновки/протоколи
керувати працівниками/підвищувати їхню
кваліфікацію
проводити зустрічі/наради/засідання
вирішувати
їздити у відрядження

звертатися до когось на ім’я
справляти гарне/не дуже гарне враження
Звертання: (Додаток до розділу 2)
формально: Шановна пані Мюллер,/Шановний
пане Мюллер,/Шановні пані та панове,
 Останні фрази: (Додаток до розділу 2)
 формально: З повагою/З найкращими
побажаннями
 напівформально: Привіт (з Гамбурґа)






 Я (не) згоден/згодна з тобою/з Вами в цьому
питанні.
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Lernen

Навчання

an einem Kurs/an einer Weiterbildung teilnehmen
einen Kurs besuchen/machen
sich für einen Kurs/für eine Prüfung einschreiben
die Vorlesung/das Seminar/den Sprachunterricht
interessant/langweilig/zu theoretisch finden
 eine Prüfung machen/ablegen/bestehen
 gute/schlechte Noten haben/bekommen
 etwas macht Spaß
 (nicht) gern in die Schule/zur Uni gehen
 das Gelernte direkt anwenden
 etwas für den Beruf brauchen
 jemandem in einem Fach helfen
Empfehlungen geben:
 Man sollte (Wörter mehrmals wiederholen).
 Der Text empfiehlt, (vor dem Einschlafen zu
lernen).
 Nach Meinung von Experten ist es sinnvoll, (den
eigenen Lerntyp zu erkennen).
 Es ist ratsam/effektiv, (aktive Übungen zu
machen).






Wie wir lernen

Як ми вчимося

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

відвідувати курс/курси підвищення кваліфікації
відвідувати курс/ходити на курси
записуватися на курс/на здачу іспиту
вважати лекцію/семінар/уроки мови цікавими/
нудними/надто теоретичними
 складати/скласти іспит
 мати/отримувати гарні/погані оцінки
 комусь щось подобається (робити)
 (не) любити ходити до школи/в університет
 одразу ж застосовувати вивчене
 потребувати щось для роботи
 допомагати комусь з навчальним предметом
давати поради:
 Треба (повторювати слова кілька разів).
 У тексті рекомендується (вчити перед сном).






 На думку експертів, має сенс (визначити свій
тип щодо навчання).
 Бажано/ефективно робити (активні вправи).

 etwas farbig hervorheben
 die Struktur einer Fremdsprache verstehen wollen

слухати навчальний матеріал
потребувати абсолютної тиші
мати необхідність щось писати
допомагати при запам’ятовуванні
спілкуватися іноземною мовою
ілюструвати/візуалізувати нову інформацію
пов’язувати нові слова з візуальними образами
використовувати зображення в навчальному
процесі
 виділяти щось кольором
 хотіти зрозуміти структуру іноземної мови

Interesse zeigen

Демонструвати/виявляти інтерес















das Lernmaterial hören
absolute Stille brauchen
etwas schreiben müssen
beim Einprägen helfen
in der Fremdsprache kommunizieren
neue Informationen veranschaulichen/visualisieren
neue Wörter mit Bildern verbinden
Bilder in den Lernprozess einbeziehen










Mich interessiert (der Kurs Zeichnen).
Ich finde (den Kurs Pasta! Pasta!) interessant.
Ich möchte mehr über (Kunst) erfahren.
Ich wollte schon immer (tanzen lernen).
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Мене цікавить (курс малювання).
Мені видається цікавим (курс «Паста! Паста!»).
Я хотів би більше дізнатися про (мистецтво).
Я завжди хотів (навчитися танцювати).

Übersetzung: Viktor Timtschenko

Wörter und Wendungen  Kapitel 4  Deutsch – Ukrainisch

Lernprozess












SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Навчальний процес

ein gutes/schlechtes Gedächtnis haben
sich (Zahlen) gut merken können
sich an chemische Formeln erinnern
in Vergessenheit geraten
Informationen mit Interesse aufnehmen
etwas als wichtig bewerten
ins Kurzzeitgedächtnis/Langzeitgedächtnis
gelangen
aus dem Gedächtnis gelöscht/entfernt werden
alte Daten mit neuen Daten überschreiben
das Gehirn vor einer Datenflut schützen
den bestmöglichen Lernerfolg erzielen













мати гарну/погану пам’ять
вміти добре запам’ятовувати (цифри)
згадувати хімічні формули
бути забутим, (щось) забувається
з цікавістю сприймати інформацію
оцінювати щось як важливе
відкладатися в короткочасну пам’ять/довгочасну
пам’ять
бути видаленим з пам’яті
записувати нові дані поверх старих
захищати мозок від великого потоку інформації
досягати у навчанні максимально можливого
успіху
бути запорукою успішного навчання
регулярно повторювати вивчене
активізувати зв’язки в мозку
забезпечити тривале збереження
бути особливо ефективним/вважатися особливо
ефективним
вчити перед сном
обробляти події під час сну
запам’ятовувати слова під час розмови/читання/
слухання
надавати перевагу читанню вголос
використовувати активні форми навчання
використовувати слова, які ми пам’ятаємо

der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen sein
Gelerntes in regelmäßigen Abständen wiederholen
Verbindungen im Gehirn aktivieren
für eine langfristige Speicherung sorgen
besonders effektiv sein/als besonders effektiv
gelten
 vor dem Einschlafen lernen
 Ereignisse im Schlaf verarbeiten
 sich Wörter beim Reden/Lesen/Hören einprägen







 lautes Lesen bevorzugen
 aktive Lernformen benutzen
 auf Wörter zurückgreifen, an die wir uns erinnern





Volkshochschule

Народний університет

 Kurse oder Vorträge anbieten
 wissenschaftliche Erkenntnisse in einfacher
Sprache präsentieren
 ein vielfältiges Kursangebot haben/ein Bildungsangebot für die Bevölkerung unterbreiten
 einen Schulabschluss nachholen können

 пропонувати курси чи лекції
 подавати наукові відомості простою мовою











 мати різноманітний спектр курсів/пропонувати
населенню освітні програми
 мати можливість отримати документ про
закінчення школи
 скористатися пропозицією
 одержати фінансову підтримку
 звертати увагу на економічну ефективність
 Грошей надто мало.
 критикувати відсутність технічного обладнання
 Брак грошей позначається і на обладнанні
класних кімнат.
 досягати гарних результатів
 пропонувати гарне співвідношення ціни і якості
 виконати завдання, замовлення

das Angebot nutzen
finanziell unterstützt werden
auf Wirtschaftlichkeit achten
Es steht zu wenig Geld zur Verfügung.
das Fehlen technischer Geräte kritisieren
Der Geldmangel wirkt sich auf die Ausstattung der
Klassenräume aus.
 gute Resultate erzielen
 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten
 einen Auftrag erfüllen
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SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Städte vorstellen/präsentieren

Знайомити з містами/Презентувати міста

 (Jena) liegt (im Bundesland Thüringen).

 (Єна) знаходиться (у федеральній землі
Тюринґія).
 У місті (110 000) мешканців.
 (Єна) вперше була згадана (830-го року)./Перші
документи датуються (830-м роком).
 (1230 року) (Єна) отримала права міста.
 (Єна) вже раніше була (відомим
університетським містом).
 Важливим для розвитку міста було (заснування
компанії «Карл Цейс» – Carl Zeiss).
 (Компанія Carl Zeiss) відіграла велику роль.
 Важливими спорудами є (міська церква та
замок).
 Особливо варто оглянути (бібліотеку).
 Серед пам’яток (багато історичних споруд).

 Die Stadt hat (110 000) Einwohner.
 (Jena) wurde (830) zum ersten Mal erwähnt./Die
ersten Dokumente stammen aus dem Jahr (830).
 (1230) erhielt (Jena) das Stadtrecht.
 (Jena) war schon früher (eine bekannte Universitätsstadt).
 Wichtig für die Entwicklung der Stadt war (die Gründung der Firma Carl Zeiss).
 (Die Firma Carl Zeiss) spielte eine große Rolle.
 Bedeutende Bauwerke sind (die Stadtkirche und das
Schloss).
 Besonders sehenswert ist (die Bibliothek).
 Zu den Sehenswürdigkeiten zählen (viele historische
Bauwerke).
 Ein Wahrzeichen der Stadt ist (der Uniturm).
 Besucher sollten unbedingt (die Bibliothek)
besichtigen.
 Als Geheimtipp gilt (das Bauhaus-Museum).

 Die Universität ist (ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
für die Stadt).
 Die Stadt boomt/hat an Attraktivität verloren.
 Probleme gibt es (auf dem Wohnungsmarkt).

 Символом міста є (університетська башта).
 Гості міста обов’язково мають відвідати
(бібліотеку).
 Інсайдерською підказкою вважається (музей
«Баухаус»).
 У (Веймарі) жив/працював/помер (Йоганн
Вольфґанґ фон Ґете).
 (Ґете) вважається одним з (найвизначніших
поетів Німеччини).
 Щодо культури, то (Веймару) є що запропонувати.
(Тут) є (багато музеїв)./У (Веймарі) є (багато
музеїв).
 Університет є (важливим економічним чинником
для міста).
 Місто процвітає/втратило свою привабливість.
 Існують проблеми (на ринку житла).

Grüne Städte

Зелені міста

 mit dem Titel „Grünste Stadt Deutschlands“ werben

 рекламувати себе званням «Найзеленіше місто
Німеччини»
 отримати детальне уявлення
 аналізувати та порівнювати фотографії
 громадські зелені зони/зелені насадження,
парки, сади
 багато дерев і рослин
 служити для відпочинку
 поглинати забруднювачі/шкідливі речовини
 забезпечувати чистим повітрям
 давати прохолоду/мати охолоджуючий ефект
 зменшувати вуличний шум

 In (Weimar) lebte/arbeitete/starb (Johann Wolfgang
von Goethe).
 (Goethe) zählt zu den (bedeutendsten Dichtern in
Deutschland).
 Kulturell hat (Weimar) viel zu bieten. Es gibt (viele
Museen)./(Weimar) verfügt über (viele Museen).

 einen genauen Überblick bekommen
 Fotos auswerten und vergleichen
 öffentliche Grünflächen/Grünanlagen, Parks, Gärten







viele Bäume und Pflanzen
zur Erholung dienen
Schadstoffe aufnehmen
für saubere Luft sorgen
abkühlend wirken
den Straßenlärm reduzieren
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Informationen zu Städten

Інформація про міста

 Jena
 eine hohe Anziehungskraft besitzen
 zu den boomenden Städten gehören
 (bekannte) Bauten/Unternehmen entstehen

 Єна
 мати велику притягальну силу
 належати до міст, які швидко розвиваються
 (відомі) споруди будуються/підприємства
створюються
 Багато будинків були зруйновані.
 бути відомим (як університетське місто)
 Офіційним роком заснування вважається 1558 рік.
 викладати в університеті
 бути важливим економічним центром
 отримувати прибутки
 підтримувати когось (фінансово)
 революціонізувати оптику
 впливати на розвиток міста
 ставати всесвітньовідомим під іменем
 знаходити нову батьківщину
 використовувати як дослідницький центр
 вабити/приваблювати людей
 Ціни зростають.
 породжувати/створювати/вирішувати проблеми
 Веймар
 належати до Всесвітньої культурної спадщини
ЮНЕСКО
 керувати бібліотекою за наказом (герцоґа)
 потрапляти в заголовки газет
 загорітися через технічну несправність
 бути зруйнованим, знищеним/пошкодженим/
врятованим/відреставрованим
 брати відвідувачів із собою в мандрівку
 хотіти з’їсти (тюринґську сосиску)
 бути на виставці в центрі уваги

 Viele Gebäude wurden zerstört.
 (als Universitätsstadt) berühmt sein
 Als offizielles Gründungsjahr gilt das Jahr 1558.
 an einer Universität lehren/unterrichten
 ein wichtiger Wirtschaftsstandort sein
 wirtschaftliche Gewinne erzielen
 jemanden (mit Geld) unterstützen
 die Optik revolutionieren
 Einfluss auf die Entwicklung der Stadt haben
 unter einem Namen weltberühmt werden
 eine neue Heimat finden
 als Forschungszentrum dienen
 Menschen anlocken/anziehen
 Die Preise steigen.
 Probleme schaffen/machen/lösen
 Weimar
 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören





im Auftrag (des Herzogs) eine Bibliothek leiten
es in die Schlagzeilen schaffen
durch einen technischen Defekt in Brand geraten
zerstört/beschädigt/gerettet/restauriert werden

 Besucher auf eine Reise mitnehmen
 Appetit (auf Thüringer Bratwurst) haben
 im Mittelpunkt einer Ausstellung stehen
Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten

Пропозиції щодо спільних занять

 Also, ich möchte gerne (die Blumen im Schlosspark
sehen).
 Ich würde am liebsten/lieber (auf dem Markt eine
Bratwurst essen).
 Ich finde (Goethes Wohnhaus) interessant.
 Mich interessiert am meisten (das Albrecht-DürerHaus).
 Wir könnten doch alle (ins Theater gehen).
 Ich schlage vor, dass wir (eine Busfahrt machen).

 Отож, я із задоволенням подивився б (на квіти в
замковому парку).
 Найбільше я хотів би з’їсти/Краще я з’їв би
(смажену сосиску на ринку).
 Я вважаю цікавим (будинок Ґете).
 Мене найбільше цікавить (будинок Альбрехта
Дюрера).
 Ми всі могли б (піти в театр).
 Я пропоную (поїхати на екскурсію/в подорож на
автобусі).
 Як щодо того, щоб (нам зустрітися перед
музеєм)?

 Wie wäre es, wenn wir (uns vor dem Museum treffen
würden)?
© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten.
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Gesund und fit im Alltag

Бути здоровим і в хорошій формі
в повсякденному житті












nicht rauchen
kein/weniger Fleisch essen
sich vegetarisch/gesund ernähren
auf die Ernährung achten
regelmäßig Sport treiben
Nahrungsergänzungsmittel nehmen
sich entspannen
sich mit dem Thema nicht/intensiv beschäftigen
Yoga machen
eine App benutzen/nutzen



















sein Ziel erreichen
sich viel bewegen/täglich laufen
ins Fitnessstudio gehen
sich ausruhen
sich gesund/gestresst fühlen
unkonzentriert/müde sein








не палити
не їсти/їсти менше м’яса
харчуватися вегетаріанською/здоровою їжею
зважати на харчування
регулярно займатися спортом
вживати харчові добавки
розслаблятися
не цікавитися/інтенсивно цікавитися темою
займатися йогою
використовувати (в мобільному телефоні)
комп’ютерну програму-додаток
досягти своєї мети
багато рухатися/щодня бігати
ходити на фітнес
відпочивати
почуватися здоровим/в стані стресу
бути незосередженим/втомленим

Der Körper und gesundheitliche Probleme

Тіло людини і проблеми зі здоров’ям

 Körperteile und Organe:
 die Nase, die Hände, die Ohren, die Augen,
die Haare, die Haut, das Gehirn, der Magen,
die Lunge, die Knochen, die Zähne, die Fingernägel, der Rücken, der Oberarm, der Oberschenkel,
das Herz, der Darm
 Gesundheitliche Probleme:
 Ich habe eine Erkältung, eine Grippe, Kopf
schmerzen, Migräne, Rückenschmerzen,
Schulterschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme,
Magenprobleme.
 unter Übelkeit leiden
 Behandlung:
 zum Arzt/in die Apotheke gehen
 eine Überweisung zum Facharzt bekommen
 (nicht) lange auf einen Termin warten
 behandelt werden
 die Behandlung bezahlen

 Частини тіла й органи:
 ніс, руки (кисті), вуха, очі, волосся, шкіра,
мозок, шлунок, легені, кістки, зуби, нігті на
руках, спина, передпліччя, стегно, серце,
кишківник

Ratschläge/Tipps geben

Давати поради

 Du solltest/Sie sollten (einen kurzen Mittagsschlaf
machen).
 Es wäre gut, wenn du/Sie (einen kurzen Mittagsschlaf machen würdest/würden).

 Ти маєш/Ви повинні (по обіді трохи поспати).
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 Проблеми із здоров’ям:
 У мене застуда, грип, головний біль, міґрень,
біль у спині, біль у плечах, серцево-судинні
проблеми, проблеми зі шлунком.
 страждати від нудоти
 Лікування:
 піти до лікаря/в аптеку
 отримати направлення до фахового лікаря
 (не) довго чекати на прийом
 лікуватися
 платити за лікування

 Було б гарно, якби ти/Ви (трохи поспав/поспали
після обіду).
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Power-Nap

Короткий сон – джерело сили

 einen Mittagsschlaf/ein kurzes Schläfchen machen
 ausreichend/zu wenig/mittags schlafen
 ein Mittagstief haben
 sich mit Kaffee über den Tag retten
 mit einem Power-Nap die Konzentrationsfähigkeit
verbessern
 Stress abbauen
 das Herz-Kreislauf-System/die Nerven stärken
 (nicht) verboten sein
 keinen guten Ruf haben
 als schwach und faul/als Zeichen für harte Arbeit
gelten
 in den Unternehmensalltag integriert werden
 spezielle Schlafräume einrichten

 поспати в обід/коротко подрімати
 вдосталь/надто мало/ спати після обіду
 мати полуденний спад активності/відчувати
сонливість у пообідній час
 цілий день рятуватися лише кавою
 поліпшити здатність зосереджуватися за
допомогою короткого сну
 знімати стрес
 зміцнювати серцево-судинну систему/нерви
 (не) бути забороненим
 не мати гарної репутації
 вважатися слабким і ледачим/ознакою важкої
роботи
 стати буденним на підприємствах
 облаштовувати спеціальні спальні

Hausmittel

Народні ліки









einen Kräutertee trinken
Rezepte von Generation zu Generation weitergeben
bei Krankheiten helfen
die Schmerzen/Beschwerden lindern
entzündungshemmend wirken
eine antibakterielle Wirkung haben
bei bakteriellen Erkrankungen zum Einsatz kommen
















bei Magenproblemen verwendet werden
als Mittel gegen Migräne dienen
einen Insektenstich desinfizieren
Dämpfe einatmen
etwas in Tablettenform verkaufen
zu Ingwer greifen








пити трав’яний чай
передавати рецепти з покоління в покоління
допомагати при хворобах
полегшувати біль/симптоми
мати протизапальну дію
мати антибактеріальну дію
застосовуватися при бактеріальних
захворюваннях
застосовуватися при проблемах зі шлунком
бути засобом від міґрені
дезинфікувати укус комахи
вдихати пару
продавати щось у пігулках/таблетках
скористатися імбиром

Vor- und Nachteile nennen

Називати плюси і мінуси

 (Gesundheits-Apps) bieten meiner Meinung nach
mehr Vorteile als Nachteile.
 Ich bin der Meinung, dass (Gesundheits-Apps) mehr
Vorteile als Nachteile haben.
 Als Vorteil/Nachteil sehe ich, dass (man die eigene
Bewegung kontrollieren kann).

 (Інтернет-додатки для здоров'я) мають, як на
мене, більше переваг, ніж недоліків.
 Я думаю, що (інтернет-додатки для здоров'я)
мають більше переваг, ніж недоліків.
 Перевагу/недолік я вбачаю в тому, що (можна
контролювати власний рух/власну активність).

 Ich halte es für einen Vorteil/Nachteil, dass (man
sich nur noch auf die Gesundheit konzentriert).

 Я вважаю перевагою/недоліком, що (людина
зосереджується лише на здоров’ї).
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Wie wir leben































einen Namen tragen/haben
viel über die Vorfahren verraten
pünktlich im Büro erscheinen
(nicht) immer motiviert arbeiten
Dienst nach Vorschrift machen
unter (Rückenschmerzen) leiden
Probleme mit (den Gelenken) haben
(3 391 Euro) im Monat verdienen
vorsichtig mit Geld umgehen
mit Bargeld/Bankkarte bezahlen/zahlen
sparsam leben
stabile Verhältnisse mögen
Unsicherheit und Instabilität hassen
vieles selbst machen
immer nach dem günstigsten Angebot suchen
nichts wegwerfen/sich von etwas nicht trennen
können
von einem Eigenheim träumen
einen Kredit aufnehmen
ein Vermögen vererben
auf der Werteskala an erster Stelle stehen
sich von Straßenlärm genervt fühlen
in einer Region aufwachsen
Ruhe und Kraft tanken
zu einem bedrohten Gut werden
eine große Liebe zur Natur haben
die Natur schützen
sich für den Umweltschutz engagieren
sich am liebsten im Wald erholen
Angst vor Naturkatastrophen haben
Ordnung mögen/auf Ordnung Wert legen

Як ми живемо































Herausforderungen im Alltag









Буденні виклики/проблеми

etwas kritisch/positiv sehen
etwas kann schiefgehen
etwas stört jemanden
Behördengänge erledigen
Formulare ausfüllen
warten, bis man an der Reihe ist
etwas seltsam/unprofessionell finden
ein bisschen Humor vermissen
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носити/мати ім’я та прізвище
відкривати чимало таємниць про предків
вчасно з’являтися в офіс
(не) завжди мотивовано працювати
працювати за правилами
страждати від (болю в спині)
мати проблеми із (суглобами)
заробляти (3 391 євро) в місяць
помірковано витрачати гроші
платити готівкою/банківською карткою
жити ощадливо
любити стабільність
ненавидіти ненадійність і нестабільність
багато чого робити самому
завжди шукати найвигіднішу пропозицію
нічого не викидати/бути не в змозі
розпрощатися з чимось
мріяти про власний будинок
брати кредит, позичку
залишати в спадщину великі статки
посідати перше місце в шкалі цінностей
нервуватися від вуличного шуму
вирости в якомусь регіоні
набиратися спокою і сили
ставати цінністю, яка перебуває під загрозою
дуже любити природу
охороняти природу
займатися збереженням довкілля
найбільше любити відпочивати у лісі
боятися стихійних лих
любити порядок/вважати порядок важливим
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ставитися до чогось критично/позитивно
щось може піти не так
щось заважає комусь
ходити по інстанціях/установах
заповнювати бланки
чекати, доки підійде черга
вважати щось дивним/непрофесійним
відчувати невеличкий брак гумору

Übersetzung: Viktor Timtschenko
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Kulturelle Gepflogenheiten

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Культурні звичаї









in fremden Ländern studieren/leben
in einem internationalen Umfeld arbeiten
für (den Erfolg) eine große Rolle spielen
sich auf der internationalen Bühne sicher bewegen
sich über kulturelle Unterschiede informieren
kulturelle Gepflogenheiten akzeptieren/ignorieren
mit anderen Traditionen sicher/gut umgehen


















jemandem zur Begrüßung die Hand geben
mit dem Kopf nicken
sich verbeugen
Körperkontakt/bestimmte Themen vermeiden
wichtige Personen zuerst begrüßen
bei der Begrüßung lächeln
pünktlich sein/sich verspäten
ein anderes Zeitverständnis/viel Geduld haben
















zur Alltagskultur gehören
etwas als unhöflich empfinden
dem Gesprächspartner (nicht) offen widersprechen
sich selbst loben
über die eigenen Leistungen und Erfolge sprechen







вчитися у виші/жити за кордоном
працювати в інтернаціональному оточенні
відігравати велику роль для (успіху)
впевнено почуватися на міжнародній арені
дізнаватися про культурні відмінності
приймати/ігнорувати культурні звичаї
впевнено/добре впоратися із ситуацією при
зіткненні з чужими традиціями
при привітанні подавати комусь руку
кивати головою
вклонятися
уникати фізичного контакту/певних тем
вітати важливих людей насамперед
посміхатися під час привітання
бути пунктуальним/запізнюватися
мати інше уявлення про час/бути дуже
терплячим
бути частиною буденної культури
сприймати щось як неввічливе
(не) суперечити співрозмовнику відкрито
хвалити самого себе
говорити про власні досягнення й успіхи

Smalltalk

Невимушена бесіда

 Hallo (Herr Müller), wie geht es Ihnen?
 Wir haben ja wieder wunderbares Wetter!
 Ich hoffe, dass das Wetter in den nächsten Tagen
so bleibt.
 Wie ist das Wetter in (Dublin)?
 Kennen Sie (München) schon?
 Hatten Sie schon Gelegenheit, (das Rathaus) zu
besichtigen?
 Waren Sie schon mal (in dem Restaurant in der
Konradstraße)?
 Da gibt es (fantastisches Essen).
 Essen Sie gern (deutsche Gerichte)?
 Haben Sie schon mal (ein Weißbier) probiert?
 Interessieren Sie sich für (Fußball)?
 Haben Sie (das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft) gesehen?
 Es gibt zurzeit eine ganz tolle Ausstellung (im
Kunstmuseum).
 Die müssen Sie unbedingt sehen.

 Привіт, (пане Мюллер), як справи?
 У нас знову чудова погода!
 Я сподіваюся, що погода залишиться такою ж
найближчими днями.
 Як погода в (Дубліні)?
 Ви вже знаєте (Мюнхен)?
 Чи була у Вас можливість відвідати (ратушу)?
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 Ви вже бували (в ресторані на Конрадштрассе)?
Там можна (розкішно поїсти).
Ви любите (німецькі страви)?
Ви колись куштували (біле пшеничне пиво)?
Ви цікавитеся (футболом)?
Ви дивилися (фінал чемпіонату світу з
футболу)?
 Зараз відбувається чудова виставка (в Музеї
мистецтв).
 Ви неодмінно маєте її побачити.
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Besitz/Eigentum

Майно/Власність

 Gegenstände/Dinge/Sachen/Produkte brauchen/
nutzen/benutzen/verwenden/wegwerfen/verschenken/jemandem schenken/kaufen/verkaufen

 Предмети/речі/вироби/продукти потребувати/
використовувати/користуватися /викидати/
роздаровувати/комусь дарувати/купувати/
продавати
 мати 10 000 речей
 належати (Юдіт)
 підраховувати речі, пожитки
 створювати базу даних
 внести щось у базу даних
 довести зворотнє
 проводити/переривати експеримент
 думати про щось
 змінювати купівельну поведінку
 купуючи, звертати увагу на (ціну)
 любити (красивий одяг)
 дійти висновку
 робити висновки з чогось















10 000 Dinge besitzen
sich in (Judiths) Besitz befinden
die Habseligkeiten zählen
eine Datenbank erstellen
etwas in eine Datenbank eintragen
das Gegenteil beweisen
ein Experiment machen/abbrechen
über etwas nachdenken
das Einkaufsverhalten ändern
beim Einkaufen auf (den Preis) achten
eine Vorliebe für (schöne Kleider) haben
zu einem Ergebnis kommen
Konsequenzen aus etwas ziehen

Labels und Werbung

Бренди й реклама

 das beliebteste Label/die beliebteste Herkunftsbezeichnung der Welt sein
 bei der Beliebtheit auf dem (ersten/letzten) Platz
liegen
 Produkte loben
 gute Resultate im Bereich (Qualität) erzielen
 vor minderwertigen Produkten/billigen Plagiaten
warnen
 Werbung für lästig/aufdringlich halten
 Es stört die Verbraucher, wenn (die Werbung den Film
unterbricht).

 найулюбленіший бренд/бути найпопулярнішим у
світі позначенням походження
 посідати (перше/останнє) місце за популярністю
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 хвалити продукти, товари
 досягати гарних результатів щодо (якості)
 застерігати від неякісних продуктів/дешевих
імітацій
 вважати рекламу дратівливою/нав'язливою
 Споживачів дратує, якщо (реклама перериває
фільм).
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SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Produkte und ihre Eigenschaften

Продукти та їхні якості

 ein Produkt entwerfen/entwickeln
 auf den Markt kommen/etwas auf dem Markt
einführen
 Marktführer/Kultobjekt werden
 zum Erfolg der Firma beitragen
 ein Produkt massentauglich machen

 проєктувати (задумувати)/розробляти продукт
 вийти на ринок/постачати щось на ринок

ein spektakuläres Design haben
aus Glas/einem besonderen Material sein
leistungsstärker/schneller/wasserdicht sein
sehr angenehm in der Hand liegen
über einen größeren Bildschirm/Speicherplatz verfügen
 mit schärferen Fotos/brillanten Farben überzeugen







 das Gerät an ein Netzteil anschließen
 das Smartphone mit einem Passwort/dem Fingerabdruck schützen/sichern
 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben/bieten
 sich den Kauf noch einmal überlegen
 mit der Entscheidung nicht zu lange warten
 Das Interesse an einem Produkt steigt/sinkt/ist
riesig.

 стати лідером ринку/культовим об’єктом
 сприяти успіху компанії
 зробити продукт придатним для масового
споживача
 мати ефектний дизайн
 бути із скла/спеціального матеріалу
 бути потужнішим/швидшим/водонепроникним
 дуже зручно тримати
 мати більший екран/більшу пам’ять
 переконувати (покупця) чіткішими
фотографіями/дивовижними кольорами
 підключати прилад до заряджального пристрою
 захистити/убезпечити смартфон паролем/
відбитком пальця
 мати/пропонувати хороше співвідношення між
ціною і якістю
 ще раз зважити, обміркувати покупку
 не надто довго відкладати рішення
 Інтерес до продукту зростає/падає/величезний.

Im Lotto gewinnen

Вигравати в лотерею

 Lotto spielen
 Lottozahlen ankreuzen/ziehen/bekannt geben

 грати в лотерею
 відзначати (ставити хрестики) цифри у
лотерейному білеті/проводити розіграш лотереї/
оголошувати результати розіграшу
 пов'язувати (придбання лотерейного білета) із
сподіванням на (великий виграш)
 мріяти про виграш у лотерею/про фінансову
забезпеченість
 мрії можуть розвіятися/луснути
 щось виграти
 віддавати комусь частину грошей
 розповідати комусь про виграш
 змінити його життя
 Відчуття щастя триває недовго.
 бути щасливим без жодних бажань

 (den Kauf des Lottoscheins) mit der Hoffnung auf
(den großen Gewinn) verbinden
 vom Lottogewinn/von finanzieller Sicherheit
träumen
 Träume können platzen/zerplatzen
 etwas gewinnen
 jemandem Geld abgeben
 jemandem vom Gewinn erzählen
 sein Leben verändern
 Das Glücksgefühl hält nur kurze Zeit.
 wunschlos glücklich sein

© SCHUBERT-Verlag  Alle Rechte vorbehalten.

– 16 –

Übersetzung: Viktor Timtschenko

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Wörter und Wendungen  Kapitel 9  Deutsch – Ukrainisch

Reisen





















Мандрівки/подорожі

über Reiseerlebnisse berichten
Reiseberichte lesen
sich auf den Weg in fremde Länder machen
gefährlich sein/Gefahren lauern überall.
jemanden überfallen/ausrauben
einen Fluss überqueren
gefahrlos (irgendwo) übernachten
zu Fuß/mit dem Pferd unterwegs sein
(15 km) am Tag schaffen
andere Länder kennenlernen wollen/seine
Kenntnisse erweitern
sich bilden
Eindrücke und Erlebnisse in einem Buch
beschreiben
etwas Aufregendes erleben
Wechselwäsche/eine Reiseapotheke mitnehmen
Spaß und Abenteuer suchen
für allgemeinen Wohlstand sorgen
sich verändern/sich den neuen Ansprüchen
anpassen
unbekannte Gebiete entdecken
von exotischen Ausflugszielen träumen
auf Berge klettern/durch die Wüste wandern

розповідати про пережите у подорожі
читати нотатки/розповіді про мандрівки
вирушати до чужоземних країн
бути небезпечним/небезпека чатує всюди/скрізь.
напасти на/пограбувати когось
переходити через/перетинати річку
(десь) безпечно переночувати
йти пішки/їхати верхи на коні
долати (15 км) за день
бажати познайомитися з іншими країнами/
розширити свої знання
 вчитися, набиратися знань
 описувати враження і пережиті події в книзі


















 відкривати невідомі регіони
 мріяти про поїздки до екзотичних місць
 підійматися (схОдити) на гори/мандрувати
пустелею
 порівнювати різні пропозиції
 замовити наступну подорож через Інтернет
 Види подорожей:
 весільна подорож (медовий місяць), екскурсії
містами, дослідницька подорож, пакетний
тур, відрядження, подорож для відпочинку,
пригодницька подорож, подорож кораблем,
навчальна подорож

 verschiedene Angebote vergleichen
 die nächste Reise im Internet buchen
 Reisearten:
 Hochzeitsreise, Städtereise, Forschungsreise,
Pauschalreise, Geschäftsreise, Erholungsreise,
Abenteuerreise, Schiffsreise, Bildungsreise

Entdecker und Abenteurer










Дослідники та авантюристи

an einer Expedition teilnehmen
ein Gebiet erforschen
eine Karte von einem Gebiet erstellen
Pflanzen klassifizieren
einen Begriff/Namen prägen
neue Arten entdecken
eine Landkarte zeichnen
als Grundlage für etwas dienen
sich für eine Sprache interessieren
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пережити щось захоплююче
брати з собою змінну білизну/аптечку
шукати розваг і пригод
дбати про загальний добробут
змінюватися/адаптуватися до нових вимог
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брати участь в експедиції
досліджувати регіон
складати карту місцевості
класифікувати рослини
придумати, вперше використати термін/назву
відкривати нові види
креслити карту місцевості
слугувати основою для чого-небудь
цікавитися певною мовою

Übersetzung: Viktor Timtschenko
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Probleme im Urlaub und im Verkehr












das Wochenende/den Urlaub irgendwo verbringen
sich entspannen/erholen wollen
gute Bewertungen haben
den üblichen Stau überstehen
im Hotel ankommen
eine Überraschung wartet auf jemanden
sich (über das Zimmer) beschweren
komplett ausgebucht sein
in der Warteschlange stehen
umgebaut werden
neben einer Baustelle liegen

 nette Leute treffen
 einen Motorschaden haben















nicht weiterfahren können
eine Ferienwohnung mieten
die Sachen packen und wieder zurückfahren
Geld zurückhaben wollen
neidisch werden
Elektronische Anzeigen fallen aus.
sich an die Mitarbeiter der Bahn wenden
Es hat sich ein Unfall ereignet.
Alle Fahrspuren sind gesperrt.
Ein Stau entsteht durch Schaulustige.
die Umleitung über die Bundesstraße nutzen
das Gepäckstück eines Passagiers ausladen
Es kommt zu einer Verspätung/Zeitverzögerung.
um Verständnis für die Verzögerung bitten

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Проблеми у відпустці та у поїздках на транспорті




























десь провести вихідні/відпустку
хотіти розслабитися/відпочити
мати хороші відгуки
пережити звичний затор на дорозі
прибувати в готель
на когось чекає сюрприз
скаржитися (на кімнату/номер у готелі)
бути заповненим/не мати вільних місць
стояти в черзі
бути перебудованим
бути розташованим біля будівельного
майданчика
зустрічати приємних людей
двигун вийшов з ладу/мати пошкодження
двигуна
не мати можливості їхати далі
орендувати квартиру на час відпустки
пакувати речі та їхати назад
хотіти повернути гроші
заздрити
Електронні табло виходять з ладу.
звертатися до працівників залізниці
Сталася аварія.
Усі смуги руху заблоковані.
Затори виникають через роззяв.
скористатися об'їздом федеральною дорогою
вивантажити багаж пасажира
Це призведе до запізнення/затримки.
просити (у пассажирів) розуміння щодо затримки

Umwelt und Verkehr

Довкілля і транспорт

 CO2-Emissionen/Treibgase verursachen

 бути джерелом викидів СО2/парникових газів

 zu den (größten) Umweltverschmutzern/Umweltsündern zählen
 besonders klimafreundlich/klimaschädlich sein
 viele/wenige Menschen befördern
 (in der Statistik) am besten/schlechtesten
abschneiden
 öffentliche Verkehrsmittel (be)nutzen
 mit Strom/Benzin fahren
 einen Weg zu Fuß/mit dem Fahrrad zurücklegen
 das Klima und den Geldbeutel schonen
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 бути одними з (найбільших) забруднювачів
довкілля/екологічних правопорушників
 бути особливо сприятливим/шкідливим для
клімату
 перевозити багато/мало людей
 бути (за статистикою) найкращим/найгіршим
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користуватися громадським транспортом
їздити на електриці/бензині
подолати шлях пішки/ велосипедом
берегти клімат і гаманець

Übersetzung: Viktor Timtschenko
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Lesen und Bücher
















viel/wenig/langsam/schnell lesen
eine Leseratte/ein Bücherwurm sein
ein Buch in die Hand nehmen
Die Verkaufszahlen sinken.
den Buchladen schließen müssen
Die Konkurrenz ist groß.
sich (nicht mehr) beraten lassen
Buchempfehlungen lesen
auf Veränderungen reagieren müssen
sich zu Treffpunkten entwickeln
sich mit anderen austauschen
das Angebot erweitern
den Kundenkontakt intensivieren
sich an den Wünschen der Kunden orientieren
(sich) E-Book-Reader ausleihen

SPEKTRUM
DEUTSCH B1+

Читання й книги
















багато/мало/повільно/швидко читати
бути затятим книголюбом
брати книгу до рук
Показники продажів падають.
бути змушеним закрити книгарню
Конкуренція велика.
(більше не) шукати порад
читати рекомендації щодо книг
бути змушеним реагувати на зміни
перетворитися на місця зустрічей
спілкуватися з іншими
розширювати асортимент
активізувати контакти з покупцями/клієнтами
орієнтуватися на побажання покупців
випозичати пристрій для читання електронних
книг
скачувати електронні книги
вибирати книгу/електронну книгу
гортати книгу
(не) замінить (друковану) книгу
викинути книгу на ринок, пустити в продаж
під час читання повністю відключатися /
сміятися/дізнаватися щось нове
Книги спонукають до роздумів/емоційно
зворушують.
Є: люди, котрі читають; люди, котрі не читають;
видавництва; автори.

E-Books herunterladen
sich für das Buch/das E-Book entscheiden
in einem Buch blättern
das Buch (nicht) ablösen
ein Buch auf den Markt bringen
beim Lesen völlig abschalten/lachen/etwas Neues
lernen
 Bücher regen zum Nachdenken an/berühren
emotional.
 Es gibt: Leser, Nichtleser, Verlage, Autoren.








Filme und Filmauswahl

Фільми і вибір фільмів

 Im Film (Neo Rauch) geht es um (das Leben eines
Malers)/geht es darum, wie (man ein großer Künstler
wird).
 Der Film (Mein Blind Date mit dem Leben) handelt
von (einer tiefen Freundschaft)/handelt davon, wie
(ein Blinder Alltagsprobleme bewältigt).
 Ich würde gerne (einen Liebesfilm) sehen.
 Meine erste Wahl wäre der Film (Berlin Falling).

 У фільмі («Нео Раух») йдеться про (життя
художника)/йдеться про те, як (стати великим
художником).
 У фільмі («Моє побачення всліпу з життям»)
йдеться про (щиру дружбу)/йдеться про те, як
(сліпий долає повсякденні проблеми).
 Я залюбки подивився б (фільм про кохання).
 Моїм першим вибором був би фільм («Падіння
Берліна»).
 Мені подобаються (бойовики), тому я залюбки
пішов би на («Термінатор 10»).
 Що ти на це скажеш?/Яка твоя думка?








 Ich mag (Actionfilme), deshalb würde ich gerne in
(Terminator 10) gehen.
 Was sagst du dazu?/Was ist deine Meinung?
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Audiovisuelle Medien

Аудіовізуальні медії

 Regisseur/in: eine komplette Filmproduktion
künstlerisch leiten
 Schauspieler/in: eine bestimmte Person darstellen
 Kameramann/-frau: für die Bildgestaltung
verantwortlich sein
 Kostümbildner/in: Kostüme entwerfen

 Режисер: бути художнім керівником усього циклу
кіновиробництва
 Актор/актриса: грати конкретну людину
 Кінооператор: відповідати за композицію
зображення
 Художник з костюмів: створювати дизайн
костюмів
 Медіадизайнер: планувати та робити запис звуку
та зображення
 Репортер: повідомляти про поточні події
 Візажист: робити макіяж та зачіски

 Mediengestalter/in: Ton- und Bildaufnahmen planen
und produzieren
 Reporter/in: über aktuelle Ereignisse berichten
 Maskenbildner/in: Menschen schminken und
frisieren
 Drehbuchautor/in: Texte für Filme schreiben
 Produzent/in: finanzielle und organisatorische
Bedingungen für die Filmproduktion schaffen
 Nachrichtenredakteur/in: Material aus Agenturmeldungen auswerten/bearbeiten
 eigene Beiträge schreiben
 auf dem aktuellen Stand der Dinge sein
 Nachrichten verfolgen und vergleichen
 die Bürger über das aktuelle Geschehen wahrheitsgemäß informieren
 über gute Sprachkenntnisse verfügen
 schnell Entscheidungen treffen
 eine große Portion Idealismus haben
 ein aufregendes Leben führen

 Сценарист: писати тексти для фільмів
 Продюсер: створювати фінансові та
організаційні передумови для кіновиробництва
 Редактор новин: обробляти/редагувати
матеріали інформаційних агенцій
 писати власні матеріали
 бути обізнаним щодо актуальних подій
 стежити за новинами і порівнювати новини
 правдиво інформувати громадян про поточні
події
 мати хороші мовні навички
 швидко вирішувати
 бути великим ідеалістом
 вести захоплююче життя

Nachrichten

Новини

 Gespräche führen
 Vorschläge machen/unterbreiten
 Ergebnisse erwarten/zu einem Ergebnis kommen

 вести розмови
 робити/вносити пропозиції
 очікувати на результати/дійти висновку
(отримати результат)
 Комунікація між відомствами має бути
обговорена.
 виробляти (екологічно чисті) продукти
харчування/торгувати продуктами харчування
 Правила є чинними.
 стандартизувати правила
 створювати базу даних
 проводити перевірки/контролювати
 подовжувати життя
 (менше) потерпати від серйозних захворювань
 перекривати дорогу/вулицю
 знешкоджувати бомбу

 Die Kommunikation zwischen den Behörden steht
zur Diskussion.
 Lebensmittel (biologisch) herstellen/mit Lebens
mitteln handeln
 Es gelten Regeln.
 Regeln vereinheitlichen
 eine Datenbank aufbauen
 Kontrollen durchführen
 das Leben verlängern
 (weniger) an schweren Krankheiten leiden
 eine Straße sperren
 eine Bombe entschärfen
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Historische Fakten und Sehenswürdigkeiten

Історичні факти та пам'ятки

 Sehenswürdigkeiten:
 Die Besucher können eine Ausstellung sehen.
 (die Geschichte der Berliner Mauer) zeigen/
präsentieren
 im Mittelpunkt stehen
 an (den Bau der Mauer) erinnern
 sich (dem Alltag in der DDR) widmen
 über (Themen des Alltags) informieren
 sich mit (Alltagsthemen) beschäftigen
 eine Ausstellung konzipieren
 eine Fahrt mit dem Bus machen/unterbrechen
 dem Verlauf der Berliner Mauer folgen
 eine Geschichte erzählen
 einen authentischen Hintergrund haben
 die bekannteste Szene deutsch-deutscher
Geschichte sein
 große Symbolkraft haben
 über Spenden finanziert werden
 als Zeichen für die Freiheit/als Musterland für
Demokratie gelten
 Eine Glocke erklingt.
 die Wiedervereinigung einläuten
 aus verschiedenen Gebäuden bestehen
 bei Besuchern sehr beliebt sein
 originale Räume besichtigen können

 Пам'ятки:
 Відвідувачі можуть побачити виставку.
 знайомити з (історією Берлінского муру)




















 als Amtssitz des Bundespräsidenten dienen



бути в центрі уваги
нагадувати про (спорудження муру)
присвячується (будням в НДР)
інформувати про (теми повсякденного життя)
займатися (буденними темами).
розробляти концепцію виставки
здійснити/перервати поїздку автобусом
слідувати вздовж Берлінського муру
розповідати історію
ґрунтуватися на реальних подіях
бути найвідомішою сценою в німецьконімецькій історії
мати значний символічний характер
фінансуватися за рахунок пожертв
вважатися символом свободи/зразком
демократичної країни
Дзвонить дзвін.
сповіщати возз'єднання
складатися з різних будівель
бути дуже популярним серед відвідувачів
мати можливість відвідати автентичні
приміщення
слугує офіційною резиденцією федерального
президента

Bewerbung um ein Praktikum

Документи для проходження практики

 etwas mit großem Interesse verfolgen
 sich um ein Praktikum/einen Praktikumsplatz
bewerben

 стежити за чимось з великим інтересом
 підготувати та подати документи, необхідні
для проходження/отримання місця практики,
стажування
 вчитися в (Лейпцигському) університеті
 завершити освіту у виші
 спеціалізуватися в галузі
 інтенсивно займатися певною темою
 отримувати/мати (практичний) досвід
 мати знання
 залюбки працювати в команді
 до (кінця травня) залишатися практикантом
 радіти запрошенню на співбесіду











an der Universität (Leipzig) studieren
ein Studium abschließen
sich auf ein Gebiet spezialisieren
sich mit einem Thema intensiv beschäftigen
(praktische) Erfahrungen sammeln/haben
über Kenntnisse verfügen
gern im Team arbeiten
bis (Ende Mai) als Praktikant zur Verfügung stehen
sich über eine Einladung zu einem persönlichen
Gespräch freuen
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Politik und Politiker














offizielles Staatsoberhaupt sein
ein Land international vertreten
repräsentative Aufgaben übernehmen
auf den sozialen Frieden in der Gesellschaft achten
die Richtlinien der Politik bestimmen
Verträge unterzeichnen
Minister ernennen
Staatsgäste empfangen
über die Zusammenarbeit sprechen
Kompromisse schließen
Entscheidungen treffen
über einen akademischen Abschluss verfügen
Politische Vertreter:
 der/die Bundespräsident/in
 der/die Bundeskanzler/in
 der/die Bundestagsabgeordnete
 der/die Oppositionsführer/in
 der/die Minister/in
 der/die Entscheidungsträger/in

Frauenwahlrecht








sich für (die Rechte der Frauen) einsetzen
wählen dürfen/an Wahlen teilnehmen
zu Wahlen zugelassen werden
das Wahlrecht (für Frauen) einführen
für/gegen (das Frauenwahlrecht) kämpfen
Mitbestimmungsrechte bekommen/erhalten
einen Verband/Verein gründen

Політика і політики














бути офіційним главою держави
репрезентувати країну в міжнародних відносинах
виконувати представницькі функції
дбати про соціальну злагоду в суспільстві
визначати напрями політики
підписувати угоди
призначати міністрів
приймати державні делегації
говорити про співпрацю
доходити компромісу
ухвалювати рішення
мати вищу освіту
Політичні представники:
 Федеральний президент
 Федеральний канцлер
 депутат бундестагу (парламенту)
 лідер опозиції
 міністр
 особа, котра приймає рішення

Жіноче виборче право








обстоювати (права жінок)
мати право обирати/брати участь у виборах
бути допущеним до виборів
запровадити право голосу (для жінок).
боротися за (жіноче виборче право)/проти нього
отримувати право на участь у прийнятті рішень
заснувати асоціацію/клуб

Vorschläge und Reaktionen

Пропозиції та реакції

 Ich schlage vor, dass wir (in ein Museum gehen).
 Den Vorschlag finde ich (nicht so) gut.
 Wir könnten vielleicht auch (eine Busfahrt machen).

 Я пропоную (піти до музею).
 Цю пропозицію я вважаю (не дуже) гарною.
 Можливо, ми могли б також (здійснити поїздку
автобусом).
 Це хороша/не дуже хороша ідея.
 Що ти думаєш, а чи не (відвідати нам ратушу)?

 Das ist eine/keine gute Idee.
 Was hältst du davon, wenn wir (das Rathaus
besichtigen)?
 Das finde ich prima/nicht so toll.
 Wäre es nicht besser, wenn wir (in ein Musical gehen
würden)?
 Das wäre (nicht/wirklich) besser.
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Erfinder und Erfindungen

Винахідники та винаходи





















aus (Gerste, Hopfen und Malz) bestehen
(die Technik) revolutionieren
(ein Medikament) entwickeln
(eine Theorie) beweisen
ein Experiment durchführen
an Berühmtheit und Reichtum denken
einen Vorgang dokumentieren
namentlich (nicht) bekannt sein
in Vergessenheit geraten
als Pionier (der motorisierten Fliegerei) gelten
ein Patent beim Patentamt einreichen
den Kampf ums Patent gewinnen
ein Patent erhalten
Das Patentamt erteilt ein Patent.
eine Idee (erfolgreich) in die Praxis umsetzen
Ideen schützen
Schutz von Ideen für die gewerbliche Nutzung
Ideen gewerblich nutzen
eine Innovation auf den Markt bringen/auf dem
Markt einführen
 Erfinder (mit einer Initiative/mit finanziellen Mitteln)
unterstützen/fördern
 aus 500 Mitgliedern bestehen
 Fantasie, Kreativität und Ausdauer brauchen



























 допомагати винахідникам/підтримувати їх
(ініціативою, програмою/коштами)
 складатися з 500 членів
 (комусь) потрібні уява, креативність та
наполегливість (витривалість)
 бути/не бути трохи божевільним
 врятувати комусь життя
 заробляти гроші на ідеї
 вірити в успіх продукту
 святкувати особливі події (з келихом
шампанського)
 мати право називатися шампанським
 впровадити спеціальну технологію
 носити парашут на спині
 винайти (склоочисник)






ein/kein bisschen verrückt sein
jemandem das Leben retten
mit einer Idee Geld verdienen
an den Erfolg eines Produktes glauben
besondere Anlässe (mit einem Glas Champagner)
feiern
sich Champagner nennen dürfen
ein besonderes Verfahren einführen
einen Fallschirm auf dem Rücken tragen
(den Scheibenwischer) erfinden
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складатися з (ячменю, хмелю та солоду)
революціонізувати (техніку)
розробляти (лікарський засіб)
доводити (теорію)
проводити експеримент
думати про популярність та багатство
документувати процес
бути (не)відомим по імені
бути забутим
вважатися піонером (моторизованих польотів)
подати патент у патентне відомство
виграти битву за патент
отримувати патент
Патентне відомство видає патент.
(успішно) втілити ідею в життя
захищати ідеї
захист ідей для комерційного використання
використовувати ідеї з комерційною метою
вивести/випустити новинку на ринок
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Kreativität

Креативність










(nicht) kreativ sein
kreativ tätig werden
über Kreativität verfügen
Kreativität zum Leben erwecken/fördern
etwas Ungewöhnliches tun/machen
die Geschmacksnerven überraschen
die Wahrnehmung und das Denken anregen
sich zu stark auf ein Problem konzentrieren

















loslassen können
zu einer Blockade führen
sich mit anderen austauschen
eine Teamleistung sein
zu (anderen) Ergebnissen kommen
aus einer positiven Gruppendynamik heraus
entstehen
die eigenen Talente erkennen und trainieren
im eigenen Fachgebiet etwas Neues entwickeln
auf einem Gebiet zehn Jahre tätig sein
sich während der Arbeit gestresst fühlen
von Kollegen oder Vorgesetzten abgelenkt werden
Wohlbefinden und Geborgenheit ausstrahlen
sich an Umfrageergebnissen orientieren
auf die Kreativität der Mitarbeiter setzen
zu ungewöhnlichen Mitteln greifen
von der Kreativität der Mitarbeiter profitieren
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(не) бути креативним
працювати творчо
мати творчий потенціал
пробуджувати креативність/сприяти їй
робити щось незвичайне
дивувати смакові рецептори
стимулювати сприйняття й мислення
надто сильно зосереджуватися на одній
проблемі
бути спроможним відволікатися
призвести до блокади
спілкуватися з іншими
бути результатом роботи команди
дійти (інших) висновків
стати результатом позитивної групової динаміки
розпізнавати та розвивати власні таланти
розробити щось нове у своїй галузі
працювати в одній галузі десять років
відчувати стрес під час роботи
відволікатися на колег чи начальників
випромінювати благополуччя та безпеку
орієнтуватися на результати опитувань
покладатися на креативність працівників
використовувати незвичні засоби
отримувати користь від творчих здібностей
працівників

Geld für die Forschung

Гроші на дослідження

 Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung
steigen/sinken.
 Geld für Forschung ausgeben
 staatliche Förderung erhalten
 die Bedeutung von Innovationen erkennen
 anerkannte Publikationen vorweisen
 Schwerpunkte setzen
 Privates Forschungsgeld geht in bestimmte
Bereiche.
 Das Geld stammt aus der Privatwirtschaft/von der
Regierung.
 Die Anzahl der Patentanmeldungen geht zurück.

 Витрати на дослідження та розробки зростають/
скорочуються.
 витрачати гроші на дослідження
 отримувати державне фінансування
 усвідомлювати важливість інновацій
 мати визнані публікації
 встановлювати пріоритети
 Приватні дослідницькі інвестиції йдуть у певні
галузі.
 Гроші надходять від приватних підприємств/ від
уряду.
 Кількість заявок на патенти зменшується.
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