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Курс практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови 

на IV курсі разом з іншими теоретичними та практичними загально-

філологічними і перекладознавчими курсами має забезпечити всебічну 

підготовку перекладача-філолога. 

Курс практики усного та письмового мовлення з іноземної мови є 

одним із провідних у навчанні іноземних мов. Вивчення першої іноземної 

мови починається на І курсі і продовжується до IV курсу, завершуючись 

державним іспитом. 

 

Мета вивчення дисципліни 

Задача курсу “Практика усного та писемного мовлення німецької 

мови” – підготувати перекладача німецької мови, який повинен всебічно 

володіти нею. Для цього необхідно навчити студентів вільно розмовляти, 

розуміти мовлення на слух, читати та писати німецькою. Студенти повинні 

вміти робити письмові переклади як з німецької на українську, так і з 

української на німецьку, мати навички усного двостороннього перекладу всіх 

текстів, крім текстів вузькоспеціального характеру. Студент повинен 

застосовувати на перекладацькій практиці знання з теоретичних курсів – 

вступ до перекладознавства, теорія перекладу, лексикологія, стилістика, 

теоретична граматика, лінгвокраїнознавство 



Об’єктом вивчення є оволодіння навичками всіх видів мовленнєвої 

діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма і фонетичними, 

лексичними, граматичними вміннями згідно з нормами сучасної німецької 

літературної мови.  

Предметом практичного курсу німецької є комунікативно-когнітивні, 

мовні, соціокультурні особливості німецької мови як засобу спілкування та 

професійного фаху. 

Програма четвертого курсу передбачає подальше вдосконалення усіх 

навичок та вмінь, які були набуті за попередні роки навчання. 

Домінуючими є три напрямки: 

 розвиток навичок та вмінь творчого володіння усною та писемною 

мовою у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування; 

 практичне використання філологічних знань; 

 використання мови, як засобу підвищення загальноосвітнього та 

професійного рівня студентів. 

На четвертому курсі студент продовжує практично знайомитися з 

найважливішими особливостями основних мовленнєвих стилів, що має 

сприяти оволодінню ним вмінням комунікативно та стилістично вірно 

висловлюватися мовою, яка вивчається. 

Важливе місце в роботі над мовою займає реферування українських 

текстів середньої трудності, а також текстів наукового характеру. 

Головними навчальними матеріалами на четвертому курсі є художні 

твори сучасних письменників, тексти публіцистичного та суспільно-

політичного характеру. Суспільно-політичні тексти можуть надати 

інформацію з періодичного друку, преси та країн, мова яких вивчається. 

  

Завдання дисципліни. 

Основним завданням цього етапу є подальше удосконалення навичок 

та вмінь усного та писемного мовлення за можливого більш точного та 

повного застосування мовних засобів. Розвивати вміння лінгвістичної 

компетенції. необхідної для комунікації.  

Особливу увагу на четвертому курсі слід приділяти проведенню 

дискусій в рамках тематики, що вивчається, так як саме цей вид роботи 

сприяє оволодінню непідготовленим мовленням. 

Вимоги до рівня знань студентів IV курсу  

з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови» 

Мовлення 

Студент повинен вміти вести розмову (в тому числі з елементами 

дискусії) і робити повідомлення на німецькій мові в межах передбаченого 

програмою фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу. 

Характеристика мовлення 

а) Монологічне мовлення: 

 мовленнєва вірність; точність та ясність; достатня інформативність; 

доказовість; логічність; виразність; наявність оцінюваного ставлення мовця 

до змісту; контакт зі слухачем(слухачами); 



 непідготовлене мовлення (монологічне висловлювання в рамках 

бесіди; розповідь, пояснення та т.ін.; переказ змісту прослуханого або 

прочитаного тексту); підготовлене незавчене мовленнятривалістю 7 - 8 

хвилин (доповідь; творчий переказ змісту прочитаного); 

 темп мовлення не уповільнений. 

б) Діалогічне мовлення (діяльність мовця) 

 мовна вірність; точність та ясність; виразність; достатня 

інформативність реплік співрозмовника; наявність оцінюваного ставлення до 

предмету розмови; ініціативність (проявлення ініціативи для початку та 

завершення розмови, при вступі до розмови та виходу з неї; стимулювання 

продовження розмови4; змінювання ходу розмови; регулювання мовленнєвої 

поведінки співрозмовника); 

 темп мовлення не уповільнений; тривалість пауз між репліками в 

межах норми. 

Аудіювання 

Студент повинен вміти аудіювати нормативною німецькою мовою у 

формі монологу (розповідь, доповіді та повідомлення на суспільно-політичні, 

літературні та науково-популярні теми повсякденної тематики) і при участі у 

розмові, спираючись на передбачений програмою лексичний, фонетичний та 

граматичний матеріал, країнознавчі фонові знання, словотвірні моделі та 

регулярні міжмовні звукові відповідності, а також механізми мовної та 

контекстуальної догадки. 

Характеристика аудіювання: загальний темп мовлення – не менш 210 

складів за хвилину (120 слів за хвилину); час звучання не звернутої 

безперервної мови – не менш 5 хвилин; характер пред’явлення – живе 

мовлення та звукозапис у виконанні носія мови (без яскраво виражених 

індивідуальних особливостей мовлення); тексти містять не більше 4% нових 

слів, про значення яких можна здогадатись, та до 1% невідомих слів, які 

можна не приймати до уваги; здобута інформація – основна думка, логічна 

структура та важкі деталі. 

Читання 

Студент повинен вміти читати німецькою мовою художні, суспільно – 

політичні та науково – популярні тексти, спираючись на передбачений 

програмою лексичний, фонетичний та граматичний матеріал, країнознавчі 

фонові знання, словотвірні моделі та регулярні міжмовні буквено-звукові 

відповідності, а також на механізми мовної та контекстуальної догадки. 

Види читання: 

а) читання з розумінням основного змісту; читаючи тексти, які містять 

не більше 5–6% нових слів, про значення яких можна здогадатись, та 2-3% 

невідомих слів, які можна не приймати до уваги, студент при темпі читання 

190 слів за хвилину повинен зрозуміти основну думку тексту та його логічну 

структуру; 

б) читання з достатньо повним розумінням: читаючи тексти, 

аналогічно охарактеризовані в пункті (а), студент при темпі читання 140 слів 



за хвилину повинен зрозуміти основну думку, логічну структуру та важливі 

деталі тексту; 

в) читання з установкою на максимально повне та точне розуміння: 

читаючи тексти, мовні характеристики яких коливаються для текстів різної 

важкості, за допомогою словника та періодичного формально-змістового 

аналізу, студент повинен здобути максимально повну та точну інформацію. 

Студент також повинен вміти вірно, виразно та звернено читати вголос 

незнайомий текст після попереднього ознайомлення з ним в результаті 

однократного не уповільненого прочитання; текс містить не більше 2% 

незнайомих слів, які належать до потенціальної лексики та відповідних 

правилам читання; темп читання – 200 - 210 складів за хвилину (120 слів за 

хвилину). 

Письмо 

Студент повинен вміти писати  в письмовій формі виражати німецькою 

мовою свої думки та творчо висловлювати сприйняту інформацію в межах 

передбаченого програмою лексичного та граматичного матеріалу, 

спираючись на правила графіки, орфографії та пунктуації. 

Характеристика письмового мовлення: 

 мовленнєва вірність; точність та ясність; достатня інформативність; 

логічність; доказовість; наявність оцінюваного ставлення того хто пише до 

змісту; 

 швидкість писання при вираженні своїх думок – 1200 знаків за 45 

хвилин; при висловлюванні сприйнятої інформації – 1700 знаків за хвилину. 

Лексика 

а) Мовлення та письмо. 

Об’єм словника для мовлення та письма, включає лексику першого та 

другого років навчання, складає 2500-2600 навчальних лексичних одиниць 

(1800-1900 слів), головним чином які належать до загальнолітературного 

шару і мають у своєму складі мінімально необхідну кількість одиниць 

розмовної та книжкової лексики. 

б) Аудіювання та читання. 

Словник для читання та аудіювання (крім лексики, передбаченої в 

пункті (а), та потенційної лексики) включає сумарно за весь курс навчання 

1700-1900 слів (в залежності від ступеню близькості іноземних мов, які 

вивчаються) в їх основних не периферійних значеннях та найбільш вживані 

фразеологізми, складені з тих слів, а також найбільш вживані значення 

(фразеологізми) лексем словника для мовлення та писання, які не входять до 

цього мінімуму. 

Робота з газетою 

Студент повинен вміти реферувати та коментувати, а також анотувати 

газетні матеріали на іноземній мові різноманітного характеру: теоретико-

політичні статті, огляди за тиждень, вміти реферувати декілька статей будь-

якого характеру на іноземній мові, які об’єднані однією темою; вміти 

реферувати на іноземній мові матеріал будь-якого характеру, прочитаний на 

рідній мові, у різних сферах та ситуаціях спілкування. 
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