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АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Практика усного та писемного мовлення німецької мови» 
1. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

2. Спеціальність:  035 Філологія 

3. Освітня програма (освітньо-професійна): Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад німецька та англійська мови включно)) 

4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Практичний курс німецької мови. 
6. Викладачі: Альошина Анна Юріївна – асистент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики. 

7. Статус дисципліни: нормативна. 

8. Курс, семестр: ІІ курс, 3, 4 семестр. 

9. Кількість кредитів: 20. Модулів – 6. Всього 600 академічних годин; 

практичні/семінарські 280 години, самостійної роботи 320 години. 

10. Опис дисципліни (мета, завдання, результати, зміст і структура, форми контролю):  

Мета викладання дисципліни: Основна мета викладання німецької мови як другої 

іноземної полягає у підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності, а також у 

виробленні навичок та вмінь для подальшого самовдосконалення в області даної мови. 

Загальна мета конкретизується у виробленні мовленнєвих вмінь (усне мовлення, аудіювання, 

читання, письмо), формування яких передбачаються програмою. Також мета програми 

полягає у формуванні комунікативних німецькомовних умінь студентів для застосування їх у 

вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті. Протягом другого року навчання 

німецької мови велика увага приділяється розвитку вмінь правильно оформляти думки 

німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики.  

Основне завдання вивчення дисципліни: розвиток навичок читання німецькою мовою; 
розвиток навичок письма німецькою мовою; розвиток навичок говоріння німецькою мовою; 
розвиток навичок сприймання німецької мови на слух; розвиток навичок перекладу з 

німецької мови українською та з української мови німецькою. 
Завдання вивчення дисципліни: 

Вдосконалити навички та вміння читання, говоріння, письма, сприймання на слух іноземної 

мови. Опанувати найбільш вживані розмовні форми сучасної мови. Розвивати вміння 

лінгвістичної компетенції, необхідної для комунікації. Засвоїти основи граматичного 

матеріалу іноземної мови. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Практичний курс німецької мови» студенти повинні знати: 

1. удосконалити фонетичні вміння німецької мови: правильно вимовляти звуки, вірно 

використовувати головні інтонаційні зразки у різних комунікативних ситуаціях; 

2. володіти часовими формами дієслова, головними категоріями іменника, прикметника й 

прислівника, типами речень і функціями артикля через вживання їх при спілкуванні; 

3. показати достатній рівень знань діапазону словника розмовних тем, які вивчаються під 

час курсу; 

4. демонструвати розуміння аудіо текстів із загальновідомим змістом; 

5. вміти написати особистий лист або твір, який містить просту інформацію чи опис у 

межах тем навчального курсу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Практичний курс німецької мови»  студенти повинні  вміти:   

1. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

2. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

3. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 
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4. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань. 

5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

6. Знати систему німецької мови. 

7. Знати норми німецької мови і вміти їх застосовувати на практиці у всіх видах мовленнєвої 

діяльності (читанні, письмі, мовленні та слуханні).. 

8. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів німецькою мовою. 

9. Використовувати німецьку мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

Зміст і структура: курс складається зі вступної частини і чотирьох розділів: (1) У світі 

професій; (2) Здоров’я. Спорт; (3) Подорожі; (4) Німеччина; (5) Німецькомовні країни: 

Швейцарія, Австрія; (6) Україна. 

13. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль з вивчення дисципліни. «Практичний курс німецької мови» 

здійснюється за допомогою оцінювання якості знань студентів, в умовах організації 

навчального процесу за накопичувальною системою здійснюється шляхом поточного, 

тематичного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

Підсумковий контроль. З дисципліни «Практичний курс німецької мови» передбачена у 3 

семестрі така форма семестрового контролю, як залік, а у 4 семестрі – екзамен. Обидві 

форми контролю проводяться згідно розкладу екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного 

контролю та самостійної роботи (60 балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) в 3 семестрі, 

підсумкова семестрова оцінка за 4 семестр розраховується як сума балів за результатами 

поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, 

які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за 

кредитно-трансферною накопичувальною системою (набрали не менше 60 % від 100 балів), 

сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно), за шкалою ЄКТС – підсумки семестрового контролю 

заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін 

особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами 

семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості. 
12. Форми організації контролю знань. Оцінювання проводиться за видами навчальної 

діяльності: поточного контролю (практичних занять); тематичного контролю; лексико-

граматичний переклад; усна частина (говоріння); аудіювання; читання; самостійної роботи;  

13. Навчально-методичне забезпечення.  

Основна 

1. Бориско Н.Ф. DU 2 Deutsch für Germanistikstudenten – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344с. 

 

Допоміжна 

1. Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. Практична Граматика німецької мови. Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів спеціалізованих шкіл. – 

Вінниця : Нова Книга, 2007. – 280 с. 

2. Кудіна О. Ф., Феклістова Т. О. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 520 с. 

3. Anne Buscha, Szilvia Szita „Begegnugen. Deutsch als Fremdsprache“ – Schubert-Verlag, 2010. 

– 172 S. 
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4. Anne Buscha, Szilvia Szita „Begegnugen B1. Deutsch als Fremdsprache. Integriegrtes Kurs- 

und Arbeitsbuch“ – Leipzig : Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

5. Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz. Lagune 1: Kursbuch. Deutsch als 

Fremdsprache / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2006. – 192 S. 

6. Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz. Lagune 3: Kursbuch. Deutsch als 

Fremdsprache / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz. – Ismaning : Hueber Verlag, 

2012. – 224 S. 

Hermann Funk, Christina Kuhn, Britta-Winzer Kiontke. studio [21] – Deutschbuch A2 / Hermann 

Funk, Christina Kuhn, Britta-Winzer Kiontke. – Berlin : Cornelsen Verlag GmbH, 2015. – 304 S. 


