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1. Опис навчальноi дисциплiни

Примiтка.
СПiввiдношеншI lсiлькостi годиЕ аудиторних занrIтъ до самостiйноТ
iндивiдуалъноi роботи стаIIовитъ:

для денноi форми цавчанllя - L:2

* 1 кредит: З0 год.

Кiлькiсть кредитiв:6

Шаймену*аЕнrt
показникiв

Гаrузъ зrrань, Еапрям
гяiдг*т*вки, **BiTHb*-

ква,шi фiкацiйний piBeHb

Характеристика
ýавчальi{оr дис црrшэriжж

денна форма
навчаЕнrл

заоt{IIа форма
навчаIiня

Кiлъкiсть кредитiв* б

Галузь знанъ
03 кГуманiтарнi науки>

Нормативка
{за вибором)

Модулiв * 4

Спецiальнiстъ:
SЗ5 Фiяо:т*гiя

PiK кiдготовки:
tiqpc)

Змiстових модулiв - l_и _и
Iндлrвiду*JIьие
науково-дослiдне
зевдаýня

( кР'" ItIi. РР. РГ. кlо)

Семестр

загальна кiлькiсть
годин - З60

l-и
/ -т,i

_р,

Лекцii

Тижневих годlIЁ дjIrI
денноi форми
Ёавчаýýя:
аудиторних * 5
*аъдостiйноl р*боти
сryдента - I0

0cBiTяiй стчпiнь:
J

бакалавр

г*д. гФд"

Практичнi, ceMiнapcbKi
60 год.
6* r,од.

г*д"

лабораторнi
гOд. г{}д.

Самостiйна робота
1?0 год"
120 год.

гед.

Вид конT рOýю:
(залiк, iспит)
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1 Мета та завдацня IIавчальноi дисциплiни
Мета: овояодiтн таки]vi piBHeM знаýь} який забезrтgтять не*бхiдну для фахiвшд

комунiкативну спрямованiстъ у оферах професiйного та ситуативного спiлкування
в уснiй та ýиýемнiй формах.

завдання: дати ýryдентам основяi знанЕlr фонетичного iI грам8ткrшогс
складу cyracHoi нiмецъкоi мови, забезrrечити володiння його словникOвим
скJIад*М i навчитИ студежiв рФзмФ*ýяти, читати * rш*сати шiмещькою м#вФ}Е, уýной писъмово перекладати з iноземноТ мови i на iноземIгу мову в межах дiйсноi
цро|раь{и.

у резулътатi вивчення IIавчаJIьнот дисциплiни сryдеЕт ýовинен
знати:

- Irравила
вмiти ним
вьяiтк:

- правилъно вимовляти звуки в основIIих позицiйнtп< умовах i правильно
застосовувати ocHoBHi iнтонацiйнi моделi ýри читаянi вголос, у
пiдготовлёному повiдомленнi та 5r вiлъному мовленнi;

- коротко переказувати змiст тексту в межах rrрограми i ставити запитанЕr{
до тексту;

- вести дiшlогiчну бесiду iз заданоi теми в Mentax пройденого лексико-
граедатичноI]D MaTepialry ;* робити самостiйно пiдготовлене псrвiдомленнjl на од{у з вивчеЕих тем;

- IIисати диктанти} в якиN мiстяться oкpiм вивченоi лексики' goBi слов?, Що
вiдловiдаr*тъ вЕвчени]и ýравнлам орфсграфil;

- перекJIадати усно Й письмово з рiдноТ мови на iноземну речення,
побуд*ванi на rrр*йденомУ дек*кчЕсмУ та грам&тичнсм)i n*aT*piarri,
включаючи рекомендований для дсмашнъого читанням матерiал.

3. Програма навчальноТ дпсциплiпп

Модуrъ 1. OgiнHiй семестр.
Змiстовний модуль 1.

Вводн**фанётиЕп{ий курс 
"

Змiстовний модуль 2.
Wir lеrпеп Fremdsprachen.
Змiстовний модуль З.
Im Ubungsral}m.
Змiстовrtий кя*дулъ 4.
Familie Miiller.
Модуль 2. Весшяний сеплестр.
Змiстовний модулъ 1.

Ein Brief.
Зп,яiстовgлий м*дуль 2.
Die \Yоhпuпg.

вI4мOви та чЕтання, на базi лексикO-граматичноrс вriнirrгуъяу;
корисryвжиая;



Змiстовний модуль З.

Peters frеiеr Tag.
Змi*товншй м*дулъ 4.
Die Post.

4. навчальноi дисциплiни
назви змiстgвих Клькiсть гýднн

модулiв i тем денна d)орма заочна форма

усъогФ v томy чиолi Yfiъ*го y ToIvI'f Чl*СЛi

JI п лаб G.р. л п лаб с.о.

1 2 аJ 4 5 7 8 9 10 11 1з

М*дуль 1

Змi ]товии модуль
Тема }.

Вводно-
фонетlачний

l(aJ 15 з8

Тема 2.
Wir 1еrпеп
Frеrпrlqпrясhеп

45 i5 30

Разом за
зtшiет*виtvl
модчлем 1

90 з0 60

Змiст**ий iиодулъ 2
Тема 1.

Im ЁЬuпgsrаum.
45 15 з0

Тема 2"

Familie Miiller.
45 15 {a l

Рвз*м за
змiстовим
модчлем 2

s8 зФ 68

Усього годин [80 б0 120
Модуль 2

Зм стовий модулъ
Тема 1.

Ein Brief.
45 15 з0

Тема 2.
Die Wоhпuпg.

45 15 30

Разом за
змiстовим
мод,улем 1

9с 30 бв

Зм стовий модуль 2.

Тема 1.
peters frеiеr Таg.

45 ,q,J зff



Тема 2.
Die Post.

45 l5 з0

Разом за
змiстовим
rкодул*tи ?

9t} зЕ 68

Усього годиш зб0 120 240

5.т. lеми практичних зАнять
Ns
з/rя

назва теми кiлъкiсть
r"*дрti{

дфн зфн
1 ýвадио-фвш*тхлчжrхй кур*.

OcHoBHi поIlяття. Мовний апарат. Голоснi та приголоснi
звlжи*. Класифiкащiя гаJIФсних" О*новяi вiдшqiн*тостi
нiмецьких голосних звукiв вiд украiнсъких.
Класифiкацiя rриголосних*. OcHoBHi вiдмiнностi
нiмецькнх цр}rгол8*нишr звукiв вiд укра?ясьюш. Г{равкла
читан}ш довг!D( та коротких голоснIоr*. Наголос у
гrр*ýтФму словi" ApTrжirb- Нагол*с у скJIед$ш( сяtзвах.
Поняття про iнтонацiю. Iнтонацiя простого
неЕоIilиреного речення з дiеслiвним присудком*.
Iнтонацiя питаJIъного речелшя без ilитального gлова*.

Iнтонацiя простого шоширеного реченш{ з дiсслiвним
ýриýудк8м, Iн:rgнащiя *fi*ЕI}rк-еJ{ьr*ого речентrя* " IHToHar{iя
пOширенсго пит€lJlьного речен}Ut з питЕ[пьним словом*.
Iнт*нацiя IжтаJIьного речення бсз питатrьн*г0 с:лова*"
Iнтонацiя звернення*

lý

2 Wir lеrпеп Frеmdsрrасhеп.
ýрезенс (текерiшнiй час) дiеслсва*. О*обовi
займенники. Iменник та артикль*. Презенс (теперiшнiй
час} дiсся*ва seiп <<бутв>" ýiдмет. Ск.гладений
iменниковий присудок. Вживання артикля. Порядок слiв
у рOзýовiдцlому речеrтяi*" Порядок слiв у питаJIько}ry

реченнi*. Порядок слiв у cпorтyкa;IbIroмy реченнi8.
Текст: 

'Wir 
lеrпеп Frеmdsрrасhеп

15

4J lж tJЬпrrgýrашýý,
Iменник в однинi та множинi. Вiдмiнювання iменникiв*.
Iменник у знахiднощr вiдмiжqу {в ýкуз&тквi}" Г{рез*н*
дiеслова hаЬеп (мати>. ЗагrереченЕrl в нiмецькiй MoBi*.
Вiдмiнки*. Питання вiдмiнкiв*. Вiдмilпованнrl артикяя*.
Текст: Im UЬuпgsrачm

iJ

4 Familie Miiller.
Презенс сиJIьнIФ( дi*слiв зi зцдiкюваЕою
Iмператив (наказовий сгtосiб)*. Присвiйнi

гgлоскою*.
займенники.

15



i , *,, 
l 
tJlдмrнIOвання особових займенникiв в називному таГ - Г --*l

] знахiднопrу вiдмiнках. ПрийменЕик зi .*urоiдrrчпп l i I

Ein Brief.
i:\!*FII{Т{Ы \l J{lВ&-Цлri{{_}му Bi:ir.riнKy- {'в л*тlэвi}'е" ***ýеgi
займенники у знахiдному та дав€шIъному вiдмiнках*.
порядок слiв iз дOповненяями В j{аýа-цьнсмy та
знахiдному вiдiuiнках. Прийме}iники з даtsаJlьним
вiдмiнкопл (лативом)*. Щiеслова kеппеп та wisseп.*.
Утв*рен*tlт атрилiъ+rтн;ткiв т.а iьЕеl*нязкiв зff дt}iлt}м*г{з}t}

iKca uп-. Текст: Ein Brief
E}ie Iýr'lfu.шшý}g-

Прийменники iз знахiдним
ýiеслава, ц10 Kep},,io_Tb

вiдмiнком. ф ýсс:лова з вiлокрL.мjlюваýtdмlf Tit
невlд юваними п ксами. Текст: Die Wohnu
Р*t*rs fusie*- Tag"

минулого часу
текст: Реtеrs

аеiеr Т
Die Post.
&,-tода;rь*li дiсс;r*ва. Гlрезеrrс мOдаJtьних дiссхiв.*складносурядне речення.* Кiлъкiснi числiвники.*

, YTBoper+Hэr дiс*;riв за д*ýФм*гfirо крефiк*& 1Jgl,-. Тек*т:
I Die Post

fiрI"{sудкO]чf, lнтонаэljя г{}.{т*ýьн*г8 р*т{ff}-}ýý б*з
IIиталъного слова. Iнтонацiя спонукалъЕого речення.Iнтонацiя ilоширенсг. питалъног0 речення з питаяъ}Iи]!{
с.JlФЁOм. lнтонацiя ýита"тьяOго речення без {I}lт*tлънЁго
9д9ва. Iнтонацiя звернення.

Презенс дiеслiв iз sich.* Форма дiеслiв
{перфект).* Сз,б*тавтивацiя iнфiнитива,

та даваJIъним вiдмiнками*.
знахiдним та давальним

\ff ir }ев"вев F'rеr*tlsрr;lthеж,



речеЕнL
лJ Im UЬuпgýгаum"

Вiдмiл*ованýя iMeHHиKiB. ЗашеречеЕЁж в нiмецькiй M*Bi.
ЦИщi"u"" Питання вiдмiнкiв. Вiдмiнювання артикJIII.

30

4 ý'*milic МйlЕеr"
Презенс сашъних дiсслiв зi змiнюваною голссЕOю.
trмператив (наказовий grтосiб)" ýрийменник зi знахiдним
вiдмiнком (з аккузативом).

з$

5 Ein Brief.
{менник у даваJIьýФ}'{у вiдмiнлсу {в дативi}.
займенники у знахiдному та давалъному
Прийметгяики з дава-шьним BiJ&giHK*M
ýiеслова kеппеп Ta,vyis s еп.

Sсgý*si
вiдмiнках.
{датлtвом}.

з0

6
1з

Die ýVоhпuilg"
Гlрийменкики
ffiеслова, що
вiдмiнком"

знахiдним та даваJ{ьнрlм
керують знахiдним та

вiдмirrками.
дав€UIъним

з0

7 Реtеrs frеiеr Tag.
Г{резенс дigслiв \з sich.
(перфект).

Форма дiесяiв мЕяJrл0I10 ч,асу
30

8 Die Post
Презенс модаJrьних
кiлъкiснi числiвники.

Складн*сурядЕе реченнrt.дiсслiв.
30

Усъсго 24s

7. Методи навчання
Читаняя та перекдад TeKcTiB, викоýаýня дек*ичý*D( та

словеснi доповiдi.
граматилlýlfi( вцрав,

8. Методи кOнтролю
i " АудiюЕаýЕlý TeKcTiB
2. Контролъ дiалогiчного та монологiчного мовленнrI
3. ТестуваЕýя
4. ГIисьмOве, усне оfiЕтування
5. Виконання цраматшIних завдань
6, Г{ереклад TeK*TiB
7. Самостiйнi роботи, KoHTpoJIbHi роботи



аля за.,лi
Вид контролю максимальний бал за

дисциплiку
Частина вiд ба-гriв на
змiстовний модуль

l. Поточний
контролъ

7а l. I коrrгролъне
тесryвання - 10
2. II коитроýьне
тестування * 10
З. &гrрави * 3S (Зх10)
4. IнднвiдуалъЕе чъrcання i
пeDeIffIaJI *2а {2хlо\

2. Практичяi занятгя з0 1. Вiдвiдуgання - 1S
2. Активнiсть * 10
З. Кснсгrекг_- t0

З. Залiк
Усъого 100

1I. Розподiл балiво що отрнмують студентш

Прuклаd dля екзалиену

Вiдвiдуваншt 2а

пiдготовка 20

Активнiсть 2s

Контролъна робота Х

Контрольна робота 2
1в
10

[спит 2а

Усього I00
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Шкала оцiнювацня: нацiональна та ЕСТý

СуЕа балiв за Bci
види навчально?

дiялъностi

Оцiнка
Естý

оцiнка за нацiонаJIьною шкtшою

дJrя екзамеýу, курýеЕsг0
прOекту (роботи), практикz

ýlя заJýlку

90 _ l00 А вцмlнно

зараховаII0
82-89 пf}

добре74_8l с
64-,lз D

задовiлъно
ба-6з Е

з5,59 Fх
незадовiлъно з

можливiстrо пOвтýрнсго
скJIаданнrI

не зарахOваýо з
мохсливigгкэ

пOвторного скJIаданшI

0-з4 F
н*зад*вiльнs з

обов'язковим повторним
внвченняпд дисrиrшiни

же зарахsваЕФ з
обов'язковим

повтOрним вивченIUIм
дксциплiни

1"2. Методпчн€ забезпечФfl ня

1. Методичнi вказiвки щодо црактичних заIuшь з навчалъноi дисциплiни
"Практичний курс другоТ iноземноТ пдови i rrреклащr (нiмецька)" д.гrя студентiв I
курсу денноТ форми навчанЕя за спецiалънiстю SЗ5 Фiпологiя", },кJIадач:
Kl^ epeHKo I.B.
2" Мет*дичнi вказiвки щФдо сам*стiйноi р*ботя з *rавчаяънqr? дисцяшtлiяк
"Практичний курс другоi iноземноТ мови i прекладу (нiмецька)" для студентiв I
курсу деннOТ форми навчанЕя за спецiальнiстю 035 Фiлологiя, ук]Isдеч:
KyrepeHKo I.B.

l3. Рекемеýд*ваfrа лiтер*тур*
Базова

Завьялова В", Ичьина Л, Пракгкческий Е"урс не}.tеIкOго языка" ýдж на.ll*rаюлlдж"
Издаттие 6-е, переработанное и доцоJIненЕое. * М.: JIист Ью, 2аа2 - 880 с.
Пршrги**а граь{атика HiMelpKoi мови. Навча.гtы*й посiбник шIя cTyдeIrTiB та
yтliB. / €вrъgелжо Д.А., Бiлоус О.М., Гул,леr*ок О.О., Зелетжо Т.Л., Куwатrсышй
Б.В., Бiлоус 0.I., АртамOновська С.П. - 2-е видажтя, виIlравлене та доповнене. -
Вiкшци: ноВА книГАч 2*82-З34 с.
Бориско Н.Ф. Сашrоуwrтеш немецкOг0 языка. Deutsch оhпе РrоЬlеmе В 2 т. - 1

Т" * Киев: Догос; М": Рошф, 2000" - 480 с.
4. Аrrгелrжа Г. Бек. Немецкlй за 30 дrей. Киев: Мешдrка,2ОО4.

1"

2.

-J.

ýокопяiхшяа
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r. Е-в. Нарустранг fтракгическая rрамматика немецкоrо языка: Учебное пособие.
* СПб.: Издательство Союз , 200З. - 36В С. - (Изl^лаее{ иýостранFlые язьтки),

2' Зgлеlж,tЗ ;,.д, I1paKTi"i"t1,1иli к},рý i;iыецък*Т h{tзýн. }.[авчжънлtй п**iýжик jý.ця

сryлешгiв Вiннлцlя: нова книга, 20{)2.
З- ýаrtэаut АutЪ*rstжýе. ý{gik* Bclclc- h{**}ithil* Sеrdеs- F{*}rзэrж &.{iiil*r. Т}з*тзз*п 1-
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