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1. Мета опанування дисципліни: формування комунікативної, лінгвістичної, 

соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до 

виконання професійно-орієнтованих завдань; формування вмінь і навичок 

усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного 

окремого виду мовленнєвої діяльності. 

Практична мета – оволодіння необхідним лексичним та граматичним 

матеріалом, передбаченим відповідною програмою з практичного курсу 

німецької мови з метою використання отриманих знань у подальшій 

професійній діяльності. 

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей 

студента, його пам’яті: слухової, зорової, оперативної, та довготривалої уваги, 

логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в 

навчальній діяльності. 

Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу особистості, 

розширенню знань про країни, мова яких вивчається, а саме: географічне 

положення, суспільно-політичний устрій та культуру, традиції, міста, тощо. 

Виховна мета передбачає виховання у студентів поваги до культури інших 

народів, їхніх традицій і звичаїв, активності, працьовитості, здатності до 

прийняття самостійних рішень, колективізму, тощо. 

 

2. Завдання: 

Методичні: організація процесу навчання німецької мови з урахуванням 

діалогу культур, інтегрованого підходу, інтерактивних методів, 

особистісноорієнтованого навчання; використання таких методів як диспути, 

конференції, круглі столи, рольові ігри, мозкові штурми, тощо. 

Пізнавальні: розвиток країнознавчих знань студентів про культуру, традиції та 

звичаї Німеччини порівняно з національними традиціями та культурою свого 

народу. 

Практичні: удосконалення вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух, 

читати та спілкуватися за змістом прочитаних текстів різної тематики, 

висловлення власної думки у монологічному, діалогічному усному та 

писемному мовленні, а також розвиток їхньої мовної здогадки, вміння 

самоконтролю. 



3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

− знання: 

• основних фонетичних (вимова, швидкість, паузи, логічний наголос), 

лексичних та граматичних явищ; 

• форм вираження граматичного значення, їх еквіваленти, моделі вживання; 

• функціонально-семантичних категорій; 

• діапазону граматичних засобів писемного відтворення думок; 

• словотворення; 

• різних видів читання; 

• системного характер мовних явищ; 

• лексичного матеріалу за темами, що вивчаються; 

• граматичних та фонетичних особливості німецької мови; 

• правопису лексичних одиниць та пунктуацію; 

• вимог до оформлення письмових робіт; 

− уміння/навички: 

     • знаходити форми вираження граматичного значення, їх еквіваленти, 

моделі вживання і вміти аналізувати граматичні явища з точки зору семантики 

тих категорій, що ними передаються; 

     • виражати за допомогою різноманітних граматичних засобів 

функціональносемантичні категорії; 

     • оперувати діапазоном граматичних засобів писемного відтворення думок, 

ведення кореспонденції, переклад науково-технічної літератури, складення 

оглядів, тощо; 

     • вільно і правильно спілкуватись іноземною мовою (з дотриманням 

граматичних норм) в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях 

професійного спілкування; 

     • робити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз наукових, 

газетних і художніх текстів з урахуванням граматичних норм німецької та 

української мов; 

     • викладати інформацію в різних видах письмових робіт, використовуючи 

набуті знання з практичної граматики; 

     • розширювати та поповнювати мовні знання, зокрема лексичні, 

перефразовувати, пояснити слово чи словосполучення, знаходити синоніми, 

антоніми; 

     • тренувати мовний матеріал, яким треба володіти, аналізувати лексичні та 

граматичні явища, відповісдати на питання, знаходити еквіваленти; 

     • читати вголос, щоб удосконалювати технічний бік читання (правильна 

вимова слів, швидкість, паузи), що виявляє ступінь розуміння тексту; 

     • читати «про себе» з повним і точним розумінням усіх факторів у тексті 

(вивчаюче читання); 

     • отримати загальне уявлення про текст, книгу, журнал в цілому 

(переглядове читання); 

     • розвивати уміння мовлення – переказ, коментування, бесіда, дискусія, 

драматизація; вигадування додаткових деталей; 



    • робити лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз наукових та 

художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих на практичних 

заняттях; 

    • обговорювати та аналізувати художні твори сучасної і класичної німецької 

літератури з точки зору їх ідейного змісту, композиційних і стилістичних 

особливостей; 

    • реферувати і анотувати німецькою мовою суспільно-політичні і 

науковотехнічні та художні тексти; 

    • викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-політичного змісту 

в різних видах письмових робіт; 

    • переказувати текст, що прослухали або прочитали; 

    • вести бесіду на задану тему в аспекті вивченого лексично-граматичного 

матеріалу; 

    • готувати самостійні повідомлення по темах; 

    • виконувати послідовний переклад текстів; 

    • розуміти та реагувати на широкий спектр тематики побутового та ділового 

спілкування; 

    • писати твори на теми, що передбачені програмою; 

    • складати плани, конспекти статей, лекцій, виступів; 

    • передавати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; 

    • робити нотатки лекцій на суспільно-політичні та науково-популярні теми; 

    • уміти розуміти носіїв мови, а також мову неносіїв, що володіють   

німецькою мовою; 

    • розуміти вислови, що передають фактичну інформацію; 

    • відповідати на питання, що мають відношення до вказаної інформації; 

    • виділяти головну інформацію, відокремлюючи її від другорядної в 

розгорнутому уривку. 

− комунікація: 

• ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 
ситуаціях, здійснювати чіткі та детальні повідомлення на різні теми та 
аргументувати свою позицію щодо обговорюваної проблеми; 

• розв’язувати більшість проблем під час перебування у країні, мова якої 
вивчається; 

• висловлюватись на знайомі теми або теми, пов’язані з особистими 
інтересами; 

− відповідальність і автономія: 

     • розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в 

академічному і професійному середовищі України відрізняються при 

порівнянні однієї культури з іншими; 

     • розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в академічному та професійному 

середовищі; 



     • належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, світських і повсякденного ситуаціях, а також знати 

правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Лексичний матеріал: 

1. Мовний етикет 

2. Родина, родичі та друзі 

3. Навчання 

4. Розпорядок дня студента 

5. Вільний час та хобі 

6. Погода та природа 

7. Моя квартира 

8. Їжа у нашому житті 

9. Вечірка на день народження 

10. Одежа та покупки 

11. Домашнє читання 

 

Граматичний матеріал: 

1. Вивчення звуків та букв. Правила читання 

2. Вивчення дієслів haben/sein/werden 

3. Вживання і відмінювання присвійних займенників 

4. Іменник та артикль 

5. Особові займенники 

6. Вказівні та неозначені займенники 

7. Неозначено-особовий займенник man 

8. Кількісні та порядкові числівники 

9. Утворення і вживання дієслів у Präsens 

10. Складносурядні речення. Сполучники та прислівники 

11. Зворотні дієслова 

12. Прийменники часу 

13. Прийменники, які вживаються з Dativ 

14. Модальні дієслова 

15. Наказовий спосіб Imperativ 

16. Минулий час Perfekt17. Безособовий займенник es 

18. Дієслова kennen/wissen 

19. Прийменники, які вживаються з Dativ та Akkusativ 

20. Відмінювання та ступені порівняння прикметників 

21. Інфінітив та інфінітивні конструкції 

22. Складнопідрядні речення (Temporalsätze, Komparativsätze, Objektsätze, 

Konditionalsätze, Attributsätze, Lokalsätze, Finalsätze) 

 



5. Викладацький склад: к.філ.н., доцент Покулевська А. І., асистент 

Рибалка Н. В. 


