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огrис навчальноI дисциплIни

НаймеыуýаншI
показникiв

Галузъ знань, напрям
шiдготовки, ocBiTHbB*

квалiфiкацiйний piBeHb

Характеристика
навчаJ{ъко? ди*циияi ни

деýна форма
н;lвчаIIЕя

заочЕа форма
HaB}fiIHHlI

Кiлькiсть кредитiв -
l2

Гаrrузъ знанъ
0З Гуманiтарнi науки

НормативнаОсвiтньо-професiйна
програма <<Германсъкi

мOви та лiтератури
(переклад включно)>>

МО.щ,лiв * 1 Спецiалънiстъ
0З5 Фiлологiя

Спецiалiзацiя
0З5.04 1 Германськi мови
та лiтераryри (переклал
включно), перша *
англiйсъка

PiK пiдготýвкш:
(курс)

Змiстових rwадyлiъ * 2 J-и
Iндивiдуальне
науково-дослiдне
завдаЕýя

Семестр

заrа"irьна кiлькigтъ
годин - 360

5_й
о_и

Лекцii

Тижневих годин дJu{

денноi форми
наtsчання:
аудиторних - 5

сам*стiйн*f роб*ти
студента - 5,5

{}cBiTHbo.
квалiфiкацiйниЁ piBeHb :

бакалавр

Практичнi, семiнарсъкi
60 год.
60 год.

лабораторнi

самостiйна рсбота
1?Ё г*д.
120 год.

Вид контроjIю:
залiк- iспит

Примiтка.
Спiввiдношення кiлъкостi гOдr*ý аудиторЕих
iндивiдуалъноТ роботи становить :

заýять д* самсстlиý01 t

для дФнноi форми навчаIшu{ * |;2

* 1 кредит=З0 год.
KiлbKicTb кредитiв : |2



2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Курс i*iltещъкеТ мови е однiсю з аЁЁ{овн}iх дисцr.iплiн у систеп,ri професiйноТ

пlдготовки спецtалiстiв i передбачае розширення квалiфiкацiт перекладача"

Вивчення нiмецькоТ мови i rrерек.;tаду сriрямсваi{е ва таке заgвOgння рlзнltх
видiв мовленневоi дiялъностi, яке б дозволило пiсля закiнчення бакалаврату

досяrнути рiвня, що набли}ка€тъся до рiвня знанъ, ЕавичOк i впяiнь lтерiлоi
iноземноi мови.

ýIeTa i задачi вивченЕl1 навчальнот дисцишлiнлл * дати студентам основдti

знання фонетичного и граматичного складу сучасноi нiмецькоТ мови,
забезпечиr,И володiннЯ йогО слOвниковиМ складOм i навчц:rп сrудентiв

розмовляти, читати й писати нiмецъкою мовою, усЕо й письмово перекладати з

iноземнtti мOвИ i на iнозем}rу моtsУ в межаХ дiйсноТ ltPOIPaIV{И.

згiдно з вимогами освiтньо-професiйнот програми, вивчення навчальноi

дисциплiни n4ae сftрияти набуттю таких ко}лtlсеmенtпносmеfr як:

, Iнтегральна: здатнiсть розв'язувати комплекснi теоретичнi та практичнi
завдання i шроблеми пiд час професiйнот дiяльностi у гаrrузi перек;iаду, або у
процесi навчання, що передбачае застосування теорiй та методiв системи наук,

шо формуютъ лiнл-вiстлlку;

о Загальнi, а саме:

зк1. Розумiння та власне осмислеЕ!{я оснOвних

принципiв у навчаннi i гrрофесiйнiй дiялъностi

зк2. Здатнiсть дt} крити*ного мислsння, аналiзу i синтезу

зк4. Здатнiстъ шукати, обробляти та аналiзувати iнформацiю з рiзних джерел
зк6. Навички використання iнформацiйних та комунiкативних технолоr,ifi

зк8. Здатнiсть сuiлкуватися рiдною та iноземною (ними) мовою (мовами)

ЗК9. Навички мiжособистiсноТ взаемодii

ЗКl0.Умiння працювати автономно та в командi

зкl i. Здатнiсть планувати та уцравляти власним часо&{

. Спецiальнi (фаховi) компетентностi, а саме:

Фк2. Умiння застOсоtsуват,и фаховi знаЕняна практяцi

Фкз. Знання сучасних загЕUIьних теорiй перекладУ, Що визначають стратегiТ

свiтоглядвих кокцепцiй i



Iтерекладу та розглядаються iз двох головних цозицiй: жанри перекладноi

лiтератури i ;канрово-iнформацiйtiа домiнанта оригiна"тъних TeKcTiB, i_цs

визначас методи перекJIаду; умiння розрiзняти типи TeKcTiB i види iх перекладу

фК4. lЗолодlння iноземноIо MOBt]ro (англiйською та нiмецьконэ) на piBнi t\2 за

шкалою Ради Сврогtи

ФК5. Практичнi наврiчки fiереклsдацъкоi дiялъностi в iэiзних гал}зях нарOдногс

госшодарства, науки, кулътури

У резулътатi вивчеЕня навчальноТ дисциплiни студенти повинн1:

знатfi:

- Правила читання, характеристичч артикуляцiТ голосних, лабiалiзацiю

гOJiосних в нiмецькiй MoBi, ocHoBHi шравила фразовогс 
,га словес}tогt} нiiгOлOсу,

ocHoBHi iнтонацiйнi структури.

* Часовi форми дiсслова, дiсслова з вiдокрЁм,.ЕOваним riрефiксом, зворотнi

дiсслова, керування дiеслiв, нак€Lзовий спосiб, iнфiнiтив з часткою ,,zB" та без

неi, вживання артиклю, класифiкацiя займенникiв, вiдмiнювання займеннлrкiв,

вживання прикметникiв, числiвникiв, прийменникiв, гtрислiвникiв,

сполучникiв.

- Лексику за темами передбаченими цiею програмою.

влвiwэu:

Аудiювати розповiдь, повiдомленнrl, бесiду, як безпосередньо, так i звукову,

яка мiс,rить 5s9/o лексич}Iих одиниць, про зЕачеЕня яких h,lожна дiзнатися з

контексту.

Ксротко $ереказув&ти зпяiст друксtsанOгФ тексту, обсягом З S{}{}-Jbfi 0* друкова}{}{х

знакiв пiсля 20-ти хвилинноТ пiдготовки, виражати сво€ вiдношення до

ilрOчитаIiого i вести бесiду ilo цъOму тексту.

Робити самостiйно пiдготовлене повiдомлення трива-lliстю не менш 7-8 хвилин,

вимагаючи мiжтематичЕOго комбii+ува!{ня мOвного мжерiалу.

Вести дiалогiчну бесiду на задану ситуацiю.

Виступати з Еi{словлюЕаЕiжмк без поflереднъо? iriдготOвки.

Писати диктанти обсягом 1000 друкованих знакiв.



Писати lrерекази двiчi прослуханого

| 20* друкованЕх знакiв.

з голOау або з гrлiвки тексту обсягом до

3. Проrрама навчальноТ дисциплiни

Змiстовий мOдуль 1. Рiзнi тиItи пiдрядкях речеýь. Гtrлюскваьшерфект

дiеслова. Пасивний стан.

Змiстовий модуль 2. YTBopeHIuI та викориvt&нlтя умовного спосоSу. Рiзнi

типи пlдрядних речень.



4. Структура IIавчальноiдисциплiни

Еазви змiстових
модулiв i тем

Кiлъкiстъ годин
денна форма Заочна ф|орМа

усъ
ого

Y ТGМY ЧЖСJ 1 Yсъsгs y тФеff чр*слi

л п лаб с.р. л п ла
(}

с.р.

1 2 -J 4 5 7 8 9 10 11 Iз
Модул bI

Зrч iстовий модyль 1,
Тема 1.

Рiзнi титrи аiдряжкх
речень.

60 20 4а

Тема2"
Плюсквамперфект
дiеслова.

60 20 40

Тетиа З. Itrасиввий
стан.

60 эfi 48

разом за змiстовим
модчдем 1

180 60 120

Змiстовий модуль 2.

Тема 1.

Коньюктив
{утворен*lя та
вживанлш).

qn з0 6*

Тема 2,

Утворенrrя та
B}iýtEaýиJI партшqигriв
I та II. Вживанrrя
кокьюктива в

рýчýý}i,rlх Е{ереальýаrý
rrопiвняtrrrя,

9* 30 68

Разом

за змlстOвим мOдудом
l-

180 60 120

Уеьогш rодиýi з8
модулем

зб0 l2
0

240



5. Теми практичних занять

м
з/п

назва теми к лъкlстъ
i,*дкж

дфн зфн
1" UюIадношцрядне реченнr{ з гriдпядним мети б
2. 6

,'
б

4. б
J. t-кýЕднOкlдрядЕе рgчfiýЕя з кiлвяпни&{ чЕп\л 6
6. 6
7. r ýIюскваIv{шерýфект дt €сдова" 6
8. rшюсквампереФект та перфект дiеслlв. 6
9. конструкцш haben(sein) + 4L+ iнфiнiтив. 6
10. 6
11.

6
12. s
1з. t екст: Erne Reise von НаmЬurg nach Miinchen 6
|4" б
15. von НаmЬurg пасh Miinchen.Текст: Eine Reise

(Fоrtsеtzuпg)
6

16. б
|7. 6
18" {екст: tclr kc}rý]ýe хl}r rechterr ZtИ. 6
19. 6

20. 6
1,2а



6. Самостiйна робота

J\1)

з/п
назва теми кiлькiстъ

гfiдffý
дфн зфн

]t Вказiвнлдй займенник s*lbst {sеlЬеr}" Утвор*ння iMeHHиKiB
за допомOгOю суфiксiв *hei1 - keit.

з0

z Утворення дiеслiв за допомогою префiксiв *hin, -hеr. 30
,.}

_] Утворення ýpиKMeTHprKiB за дOýýмOго1.0 суфiксiв {os,
*vol1.

30

Аt Утвср*ння ýpиKMeTKlrKiB за дsllsе,{Фl-nю суфiксiв *Ьаr,
*lich.

з0

5 Утворення rрикметникiв за допомOгO}о суфiксiв - haft, *
Sаm.

30

6 ГIiдряднi обставини способу дiТ зi сполrrникOм indem. з0
7 Утвсрення дiеслiЕ зе дOшФм*гФк} rrрефiксiв ent*, zеr*. ?fi
8 Утворення rrрикметникiв за допомогою суфiкса -isch. 30

У*ъогgз z48

7. Методц навчанЕя

ПРакТичний курс другоТ iноземноi мови (нiмецькоi) викладасться з

використанIuIм техпiчного обпаднання та аудiо, вiдео матерiалiв.

У вiдповiдностi до Зага-гrьносвропейських рекомендацiй з мовного

НаВЧання формуlоться знаýЕя та яавички з чотирьох видiв мовленневоТ

дiялъностi на базi автентиttних матерiалiв.

8. Методи контролю

1. Метод усного контролю:

* бесiда нiиелхькою }дФвоIФ у дiалогiчних та мgнологiчкiй ф*рмi

комунiкативними сrггуацiями та тематикою усного мовлеЕшI,

вiдлрацъOвуtsаJIася fiрýтягом семестру;

- РOЗУмlннlI на cJryx пlсля дворЕlзового rrроалуховування аудiо тексту побутовоi

ТеМаТИКИ (У МеЖах мOвного та мсвлgннсвсг0 MaTepialry, вiдгrрацъованOгс

ГIРОТЯГОМ СеМеСТРУ), якиЙ був начитаниЙ HocieM (носiями) мови, зву{ить у
СеРеДНЪOМУ Teшri МоВлення 5-7 хвилин. fiepeBipкa розумiнrш -- через викOЕання

писъмових тестовпх завдань (складаються викладачем);

за

що



- читання та розумiння основного змiсту тексту для читанIUI середнъого plBHrI

гiри його одЕOразOвому прOчитаннi без ýлOвник& у TeMlri вивчаIOчсго читання

(до 50 слiвiхв.); обсяг тексту - до 1500 Друкованих знакiв Перевiрка розумiння

- заilитаннями викладача (8-10) або через викOнаЕня 5-6 fiиýьмових тестових

завдань.

2. Метод ýисъмOаогФ контýолк}: письмOýе BиKOHaHýlt TecTiB на lT*peBipKY

поточних знань на володiння лексико-граматичним матерiалом за пройденими

темами) rrисъмовий переклад, викснання писъмовкх завдаýь.

З. Метод ýамоконтролю.

9. Розподiл балiв, що отримують студенти

Сума батtiв за Boi Оцirrка
ECTS

Оцiнка за нацiонiшьною шкапою
види Еаýч8льi{оt

дiяльностi
дJля скзамеЕу, к}iрссtsсгФ
пооектy {роботи), rrрактикI

дж залiку

90 - 100 А Eula{lýHa

зараховано
82_89 в

добре
74-81 с
64-7з г}

задовlльно
60-бз Е

35_5q Fх
незадФвшrьЁо з

можливiстю повторного
скJIаданнrI

не зерахФв&ýФ з
можливiстю

повторЕого складання

0-з4 F
незадовrлъно з

обов'язковим I1овтOрним
виЕченц-r!м дисцрmлiни

ý{е зарахФgан0 з
обов'язковим

rr0вторýим Еиýч*Еыям
диоциплiни

Вид роботи
Кiлькi*тъ

балiв

Максимум баrriв

за *диЕ{

змiстовий

модулъ

Усього

Поточний контроль:

- робота на занrIттях

- усýе sýиryваýýrr

34

J0

з4

зФ

70

Модульний контроль:

- шисъмоваробота 2а 20 20



Пiдсумковий контроль:

- за;riк

Вiдвiдув&нн5i

Усього:

Вид роботи
кiлъкiстъ

балiв

Максимум балiв

за один

змiстсэвяй

модулъ

Усього

Поточний контроль:

- роботаназаняттяN
_ усне спиryваш{я

,rд

26

21

26

50

Мсдульниft контролъ:

- письмоваробота za 2а 2а
Пiдсумковий контроль:

* iсгrнт 1n&w 1{l
дlJ

Вiдвiдуваннrl 10 10

Усъого: 100

1.

2.

з.

10. Методичне забезпечення

Програма навчЕlJIъноТ дисциплiни.

Робоча жрФграме навчаJIьноТ дисщилдilщт"

Методичнi вказiвки щодс uрактичниi( занятъ з навчалъноТ дисциплiни
кгlрактичний курс лругоi iноземноf мови {нiмецька)>> дхх студентiв, якi
навчаютЬся за опП <<ГерманСькi мови та лiтератури (переклад включно)i)

4. Методичнi вказiвки щодо самостiйноi роýоти з навчаJIъноi дисщиплiни
<<Практичний кlрс лругоi iноземноТ мови) дJUr студентiв, якi навчаються за

опП <<Германgъкi мови та лiтераryри {гrереклад вкглочно)>>

роздатковий матерiал за тематикою семестру.

Аудiо-, вiдесl- та автентичнi матерiли за тематикою семестру,

,Щвомовнi словники,

5.

6.

7.



11. Рекомендована лiтераryра

1. АКтУальнi проблеми Iтерекладознавства: IчIонографiя. {нiпроrrетровськ :

ýнiшрошетрпв*ький 1ъiвер*итет iдденi Алъфреда Нсý*ля, 2ф14" 1ýФ с.

2. - АНгелика Г. Бек. Немецкиtа за 30 дней : навч. гrосiб. Киев : Методика,

2S04. З20 с.

З. Бориско Н. Ф. Самовчителъ нiмецькоТ мови. I)eutsch оhпе РrоЬlеmе: у 2 т.

КиТв : ТоВ (BI] Логос-М>, 2008. 512 с.

4. Практична граматика нiмецькоi мови. Навчалъний посiбник дJIя сryдентiв

Та yrнiB. Вид. Z-re, кереробл. i допов. l €вгененкс Д. А. та iH. ýiнниця : НОВА
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